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ÖZ 

 
 

1990 SONRASI TÜRK ÇAĞDAŞ ANLATI SİNEMASINDA 

TAŞRAYA DÖNÜŞ TEMASININ İNSAN VE MEKÂN ODAKLI 

ANALİZİ  

 
Arda Kaya 

Yüksek Lisans  

Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı 
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi. Gülçin Çakıcı Öztürk 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 

 

Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında taşraya dönüş teması özellikle 1990 sonrası ortaya 

çıkan bir olgudur. Bu araştırmada 1990 yılı sonrasında Türk Çağdaş Anlatı Sineması  

yönetmenlerinin taşraya dönüş temasının yer aldığı filmler yapmasına etki eden 

nedenler sosyolojik bir perspektifle incelenmiştir. Bu bağlamda, ilgili tarih aralığındaki 

toplumsal, politik olaylar da incelenerek, bu olayların entelektüellerin düşünsel yapısına 

etkileri irdelenmiştir. Bu etkilerin filmlerde hangi temsillerde ortaya çıktığı, filmin 

anlatı yapısını nasıl etkilediği tartışılmıştır. Araştırma kapsamında Türk Çağdaş Anlatı 

Sinemasına dahil edilebilecek ve içerisinde taşraya dönüş temasının yer aldığı yedi film 

belirlenmiştir. Bu filmler, sosyolojik eleştiri ve söylem çözümleme yöntemleri 

kullanılarak analiz edilmiştir. Filmler, insan ve mekân bağlamında incelenirken, Walter 

Benjamin’in flanör ve Michel Foucault’un heterotopya kavramlarından yararlanılmıştır. 

Bunun yanı sıra, heterotopya kavramına güncel yorumlar getiren Stavros Stavrides’ten 

de faydalanılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Heterotopya, Flanör, Taşraya Dönüş, Türk Çağdaş Anlatı Sineması, 

Sosyolojik Eleştiri 
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ABSTRACT 

 
 

HUMAN AND SPACE- ORIENTED ANALYSIS OF “RETURNING 

TO RURAL THEME” THROUGH THE CONTEMPORARY 

NARRATIVE TURKISH CINEMA AFTER 1990’S. 

 
Arda Kaya 

Master Thesis 

Radio, Television and Cinema Department 
Thesis Advisor: Dr. Gülçin Çakıcı Öztürk 

Maltepe University Graduate School of Social Sciences, 2018 

 

Theme of returning to rural in Contemporary Turkish Narrative Cinema is a fact that is 

especially emerged after 1990. In this study, the reasons that effect the directors, who 

made films of returning to rural theme, of Contemporary Turkish Narrative Cinema 

after 1990, is analyzed from sociological perspective. In this context, related date range 

of sociologic, politic facts and their effects to the thought form of intellectuals has been 

analyzed. Also, how these effects come to exist in the representation form of films and 

how they affect the narrative form of films has been disscussed. In the context of study, 

seven films have been determined as samples that consist of returning to rural theme in 

Contemporary Turkish Narrative Cinema. These films have been analyzed by sociologic 

criticism and discourse analysis methods. Though, films have been analyzed through 

human and space context; flaneur concept of Walter Benjamin and heterotopia concept 

of Michel Foucault have also taken in advantage. Besides, Stavros Stavrides has taken 

in advantage because of his current interpretations to heterotopia concept.  

  

Keywords: Heterotopia, Flaneur, Returning to Rural, Contemporary Turkish Narrative 

Cinema, Sociologic Criticism. 
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GİRİŞ 

 

Türkiye’de ve dünyada 1990 sonrası yaşanan sosyo-ekonomik, siyasal değişimlerin 

sinemaya çeşitli etkileri olmuştur. Bu etkiler Türkiye’de özellikle 2000 yılı sonrası bazı 

yönetmenlerin taşraya dönüş, aydın yalnızlığı temalı içerikler üretmesine sebep 

olmuştur. Araştırmanın amacı filmlerde bu temaların nasıl işlendiğini, hangi sosyolojik, 

siyasal değişimlerin buna neden olduğuna dair çeşitli tartışmalara cevap aramaktır. 

Araştırmanın sorunsalı, sinema ve toplum ilişkisi bağlamında yönetmeni “taşraya 

dönüş”e iten sebeplerin neler olduğudur. Sinema alan yazınında Türk Sineması tarihine 

açıklamalar getirmeye çalışan çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bu araştırmalar içerisinde 

sinema tarihimizi sosyolojik açıdan inceleyen araştırmalar da bulunmaktadır. Bu tez 

çalışmasının amacı yakın dönem sinemamızda yönetmenleri; yarattıkları karakterler ile 

mekân olarak taşraya döndüren sebepleri ortaya koymaktır. Süalp’in de belirttiği gibi: 

“Şehirde savrulan amaçsız, kaygısız ve meselesiz bir birey, kasabaya geldiğinde de aynı 

meselesiz, savrulma, boşlukta salınma haliyle var olmaya devam ediyor. Değişen 

yaşamın ritmi gibi duruyor. Zaman kasabada mekânı sanki daha yavaş temellük 

ediyor!” (Akbal Süalp, 2010, s. 102). Bu araştırma, taşraya dönen yönetmenleri 

mekânsal olarak taşraya iten toplumsal nedenlerin neler olduğunu, yalnız, ayrıksı, 

suskun karakterleri yaratan altyapıyı incelemektedir. Bu karakterler “modern dünyanın 

yalnız ruhları” (Akbulut, 2012, s. 116) olarak nitelendirilebilir. Araştırmada belirtilen 

karakterler, yaşadıkları mekân ile birlikte analiz edilmektedir. Mekanın toplumsal 

üretim ilişkilerinden farklı düşünülmemesi gerektiğini söyleyen Lefebvre, “tahakküme 

araç olarak hizmet eden soyut mekân, kendi içinden doğacak ve dışına çıkacak olanı 

bastırır” (Lefebvre, 2015, s. 371) der. Taşrada yaratılan “soyut mekan” da toplumsal 

tahakküme hizmet etmektedir. 

 

Sinema sosyolojisi, ülkemizde yavaş yavaş bir alt disiplin olarak ortaya çıkmaktadır. 

Filmlerin toplum bilimsel açıdan incelenmesi, bir sanat dalı olan sinemanın içerisinde 

bulunduğu toplumsal tahayyülden ayrıksı düşünülemeyeceğini ortaya koymaya 

yardımcı olmuştur. Bu gerçeklikten hareketle, özellikle 1990’dan sonrası Türk Çağdaş 

Anlatı Sinemasında görülmeye başlanan ve 2000 yılı sonrasında artarak devam eden 

“taşraya dönüş” temasının sosyolojik bir analizle incelenmesi düşüncesi ortaya çıkmıştır. 
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Bu çalışmada taşraya dönüş teması araştırma konusu olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla 

taşra hikâyelerinin, anlatılarının yer aldığı filmler araştırma kapsamından hariç 

tutulmuştur.  

 

Araştırmanın Amacı 

 

Bu araştırmanın amacı 1990’lı yıllardan itibaren Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında 

ortaya çıkan “taşraya dönüş” temasını hangi nedenlerin ortaya çıkardığını, mekân ve 

insan açısından incelemektir. Taşraya dönüş temasının ve taşra temsillerinin hangi 

özellikleri gösterdiği, yönetmenlere göre hangi farklılıkların ortaya çıktığı, toplumsal 

değişmeden etkilenmelerin nasıl yaşandığı açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma 

kapsamında şu amaç soru cümlelerinin yanıtı aranmıştır: 

 

- Özellikle 1990 sonrası Türk Çağdaş Anlatı Sinemasına dahil edilen yönetmenleri 

mekânsal olarak taşraya iten sebepler nelerdir? 

- 1990 yılından sonra Türk Çağdaş Anlatı Sinemasına dahil edebileceğimiz filmlerde 

görülen taşraya dönüş ve yalnızlık imgesinin dışa vurumu nasıl olmuştur? 

- Taşraya dönüş ile entelektüellerin ve toplumun içerisinde bulunduğu durumun nasıl bir 

ilişkisi vardır? 

- 1990 sonrası Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında taşraya dönüş temasının insan ve 

mekân açısından yansıması hangi temsillerle gerçekleştirilmiştir? 

- 1990 sonrası Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında ana karakterlerin taşraya bakışı nasıldır? 

Bu karakterleri taşraya iten sebepler nelerdir? 

 

Araştırmanın Önemi 

Türk Çağdaş Anlatı Sineması farklı araştırmacılar tarafından çeşitli tanımlarla ifade 

edilebilmektedir. Bu tanımlardan bazıları şunlardır: “Yeni Türkiye Sineması”, “Sanat 

Sineması”, “Bağımsız Sinema”, “Yeni Sinema Hareketi”, “Çağdaş Anlatı Sineması”. 

Bu tanımları daha da fazla çoğaltmak mümkündür. Bu araştırmada Türk Çağdaş Anlatı 

Sineması olarak ifade edilecek sinema anlayışına dahil edilebilecek olan yönetmenlerin 

1990’lı ve 2000’li yıllarda taşraya dönüş temasını neden tercih ettikleri üzerine analizler 

yapılacaktır. Bu analizin önemi, şimdiye kadar taşraya dönüş teması üzerine çeşitli 
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araştırmalar içerisinde değerlendirmeler yer alsa da, bu konu ile ilgili sosyolojik açıdan 

da değerlendiren geniş kapsamlı bir araştırmanın olmamasıdır. Bu boşluğu doldurmak 

ve Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında yer alan yönetmenleri taşraya dönüşe iten nedenleri 

sorgulamak sinema tarihimiz açısından da oldukça önemlidir. Bu sorgulamayı yaparken 

sinema ve toplum ilişkisini kurmak ve toplumsal değişmenin yönetmenleri taşraya 

dönüş temalarını işlemeye nasıl ittiğini belirlemek film analizi çalışmaları bakımından 

da oldukça gereklidir. Böylelikle uluslararası alanda da ödüller alan Türk Çağdaş Anlatı 

Sinemasının toplumsal olarak değerlendirmesi de yapılmış olacaktır.  

 

Araştırmanın Yöntemi 

 

Bu araştırmada temel yöntem olarak sosyolojik mekân analizi ve söylem analizi 

yöntemleri kullanılarak 1990 yılı sonrasında Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında taşraya 

dönüş teması incelenmiştir. Bu kapsamda, mekân çalışmaları, sinema sosyolojisi, 

çağdaş anlatı sineması çalışmalarından faydalanılarak örnekleme dahil edilen filmlerin 

analizi yapılmıştır. Örneklem olarak 1990 sonrası Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında 

taşraya dönüş temasının yoğun olarak gözlendiği yedi film belirlenmiş ve bu filmler 

izlenerek insan ve mekân odaklı analizi yapılmıştır. Sosyolojik film eleştirisine uygun 

olarak, “sosyolojik yaklaşıma sahip bir film eleştirmeni, bir sosyolog gibi, filmleri bir 

toplumun değer yargılarını, normlarını, ideallerini ve dünya görüşünü yansıtan birer 

kültür ürünü olarak ele almaktadır” (Özden, 2004, s. 154). Sosyolojik eleştiriyi kullanan 

araştırmacılar, filmi salt film olarak ele almak yerine filmi ortaya çıkaran tarihsel ve 

toplumsal tahayyülleri, olaylar ile birlikte incelemeyi tercih etmektedir. Buna ek olarak, 

“Göstergelerin toplumsal yapıyla ilişkisi de filmlerin okunmasında çok önemlidir. 

Göstergeler, belirli ölçüde toplumsallaşmıştır” (Guiraud’dan aktaran Kabadayı, 2013, s. 

57). Dolayısıyla filmlerin analizinde sosyolojik eleştiriden faydalanırken, göstergelerde 

ortaya çıkan toplumsallaşmış temsilleri de anlamlandırmak oldukça önemlidir. Bu 

ihtiyaçtan hareketle göstergelerin çözümlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

“Göstergebilimsel eleştiri içinde de ele alınacağı gibi, toplumsal göstergeler, simgelenen 

anlamların ve nesnelerin yerine geçer duruma dönüşmüştür” (Kabadayı, 2013, s. 57-58). 

Karakterlerin filmdeki söylemleri de bu toplumsal göstergenin bir yansıması olarak 

görülebilmektedir. Akbulut’un da vurguladığı gibi söylem çözümlemelerinde, 
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“anlatıların (filmlerin) özetleri, anlatılarda yer alan kişilerin özellikleri (...) diğer anlatı 

kişileriyle ilişkileri anlatı boyunca hangi kavramlarla ilişkilendirildikleri, yüklendiği 

sorumluluklar ve işlevler açıklanmaktadır” (2008, s. 23). Bu araştırmada da 

karakterlerin özellikleri, diğer karakterler ile ilişkileri açıklanması hedeflenmiştir.  

Gerçekte sinemanın estetik zenginliği, göstergenin üç boyutunu, belirti, 

görüntüsel gösterge ve simgesel boyutları birleştirmesinden kaynaklanır. (...) 

Bu boyutlardan yalnızca birini ele alıp bunu kendi estetiklerinin temeli, 

sinemasal göstergenin “canalıcı” boyutu yapmak ve gerisini boşvermek 

olmuştur. Bu sinemayı yoksullaştırmak demektir. Dahası, bu boyutların hiçbiri 

yok sayılamaz: Hepsi bir arada varolur (Wollen, 1989, s. 143). 

 

Bu araştırmada da Wollen’ın sözünü ettiği temellerin hepsi göz önünde 

bulundurularak, filmlerin analizi, anlatının tüm unsurlarını ele alarak yapılması 

amaçlanmıştır. Böylece, filmler karakter, mekân, göstergeler, söylemler, temalar, 

toplumsal ilişkiler gibi birçok bakımdan incelenmeye çalışılmıştır. Bu incelemenin odak 

noktasında ise sosyolojik ve söylemsel bir yöntemle mekânların ve karakterlerin analizi 

bulunmaktadır. Andre Bazin’in “çağımızın halk sanatı” (1966, s. 17) olarak 

nitelendirdiği sinemanın toplumla ilişkisinin incelenmesi, aynı zamanda çağın 

incelenmesi gerekliliğini de yaratmaktadır. Topluma içkin olan temsillerin 

çözümlenmesi yine topluma içkin olan dilin çözümlenmesi ile beraber 

başarılabilmektedir. Bir toplumsal temsil olarak karakterin bir konuda söylediği 

sözcükler kültürel olanla yakın ilişkilidir. Dilbilimci Saussure’un dil konusundaki 

görüşlerini Stuart Hall şu şekilde açıklamaktadır: “Dil Saussure’e göre bir sosyal 

fenomendir. Bireysel bir konu olamaz çünkü dilin kurallarını bireysel olarak kendimiz 

için uyduramayız. Kaynakları toplumda, kültürde, ortak kültürel kodlarımızda, dil 

sisteminde yatar, doğada ya da bireysel öznede değil” (2017, s. 47). 

 

Bu araştırmada, topluma ait bir varlık olan karakterlerin filmlerdeki söylemleri 

üzerinden sosyolojik bir analiz yapılmıştır. Karakterlerin söylemlerinden yola çıkılarak, 

onları taşraya dönüşe iten toplumsal koşulların neler olduğu, karakterlerin toplumsal 

değişimlerden nasıl etkilendikleri ve bu etkilenmenin birbirleri arasındaki ilişkiyi nasıl 

etkilediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. “Fikirler dilden ayrı var olamazlar” (Marx ve 

Engels, 2009, s. 101) dolayısıyla karakterlerin toplumsal alana içkin olan fikirlerini 

anlayabilmek için kullandıkları dili, söylemi analiz edebilmek gerekmektedir. Bu 
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nedenle araştırma kapsamında yapılan film analizlerinde, filmsel anlatıdaki önemli 

söylemlerin anlatılması ihtiyacından hareketle öyküleyici bir anlatıma başvurulmuştur. 

Araştırma kapsamında örneklem olarak Türk Çağdaş Anlatı Sineması olarak 

adlandırılan sinema anlayışı kapsamına dahil edilen filmler içerisinde taşraya dönüş 

temalı filmler ele alınmıştır. Bu bağlamda 1990 sonrasında yedi film belirlenerek bu 

filmlerin analizi yapılmıştır. Filmlerdeki karakterler insan ve mekân ilişkisi içerisinde 

incelenmiştir.  

 

Analizi yapılacak filmlerde taşraya dönüş temasının hangi karakterler üzerinden 

yaşandığı, flanör ve heterotopya kavramlarının bu filmlerde hangi temsillerle yer aldığı, 

toplumsal bağlamında bu temsillerin nasıl oluştuğu karakterlerin söylemleri üzerinden 

analizi yapılmıştır. Karakterlerin, taşradakilerin söylemleri, mekânın dönüşümü, 

mekânın karakter için hangi anlamları ifade ettiği gibi konulardan yola çıkarak veriler 

toplanmıştır. Veri toplanırken sosyolojik analiz ve söylem çözümleme yönteminin 

kullanılmasının nedeni karakterlerin söylemlerinde ya da sessizliklerinde, mekânsal 

olarak bulunduğu alanlardaki göstergelerin onun içerisinde bulunduğu toplumsal 

durumu yansıttığı gerçekliğidir.  

 

Araştırma kapsamında taşraya dönüş temasının yer aldığı Türk Çağdaş Anlatı 

Sineması filmleri ele alınmıştır. Sonrasında ise bu filmlerdeki ortak noktalar ortaya 

çıkartılarak bu noktaların taşraya dönüş bağlamında karakterler ve mekân üzerindeki 

etkisi incelenmiştir. Bu etkilerin toplumsal olan ile ilişkisi ele alınarak karakterlerin 

söylemleri tartışılmıştır. 
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1. BÖLÜM 

 

SİNEMA, TOPLUM, MEKÂN VE KARAKTER İLİŞKİSİ 

 

1.1. Sinemanın Toplumsal İşlevi 

 

Sinemanın toplumsal bir sanat olduğu göz önünde bulundurulduğunda toplumsal 

olan ile ilişkisinin irdelenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu gereklilik akımların, 

dönemlerin, film yönetmenlerinin, film senaryolarının ve kısacası sinema filmine dair 

olan her şeyin toplumsal olandan ayrı düşünülmemesi gerektiğini göstermektedir. 

Benjamin’in de vurguladığı gibi:  

 

Sinema, darağacından yakın çekimler yaparak, tanış olduğumuz nesnelerin 

gizli ayrıntılarını vurgulayarak, kameranın dahice yönetimiyle sıradan 

ortamları irdeleyerek, yaşamımızı yöneten zorunluluklara ilişkin dev bir 

devinim alanı da sağlar! Bir zamanlar içkievlerimizin ve büyük kentlerdeki 

caddelerin, bürolarımızın ve möbleli odalarımızın, tren istasyonlarımızın ve 

fabrikalarımızın arasına umutsuzca hapsolmuş gibiydik. Daha sonra sinema 

geldi ve zindandan oluşma bu dünyayı saniyenin onda biri uzunluğundaki 

zaman parçacıklarının dinamitiyle paramparça etti; şimdi bu dünyanın geniş bir 

alana dağılmış yıkıntıları arasında serüvenli yolculuklara çıkmaktayız (2013, s. 

72). 

 

Bireyin ve toplumun, toplumsal tahayyüllerinden etkilenen ve aynı zamanda buna 

ek olarak toplumsal tahayyülleri de etkileyen sinema ve en genel anlamıyla temsiller, 

sosyolojik ve kültürel olarak önemli bir araç haline gelirler. Bu araçların hangi 

imgelerle ve temalarla ortaya koyulacağına, topluma içkin olandan bağımsız olmayan 

sanatçı karar vermektedir. Söz konusu olan karşılıklı bir beslenmedir.  

 

Temsiller, içinde yer alınan kültürden de devralınır ve içselleştirilerek benliğin 

bir parçası haline getirilir. İçselleştirilen bu temsiller benliği, söz konusu 

kültürel temsillerde içkin olan değerleri de benimseyecek şekilde yoğurur. Bu 

nedenle, bir kültüre egemen olan temsiller aslında can alıcı politik önem 

taşırlar. Kültürel temsiller yalnızca psikolojik duruşları şekillendirmekle 

kalmaz, toplumsal gerçekliği nasıl inşa edileceğine ilişkin olarak da, yani 

toplumsal yaşamın ve toplumsal kurumların şekillendirilmesinde hangi figür ve 

sınırların baskın çıkacağı konusunda da çok önemli bir rol oynar (Ryan ve 

Kellner, 2010, s. 37). 
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Ryan ve Kellner’ın temsillerin psikolojik ve toplumsal gerçeklikle ilişkisi ile ilgili 

yazdıkları sözlere ek olarak Barnard’ın kültür ve ideoloji ilişkisi ile ilgili yaptığı şu 

değerlendirme de oldukça önemlidir: “Kültür ideolojinin bir parçasıdır; ve ideoloji, aynı 

zamanda sınıfsal konumları yansıtır. Her biri üretim araçlarıyla farklı ilişkilerin ürünü 

olan farklı sınıflar olduğu gibi, farklı kültür ve farklı ideolojiler de olacaktır. Bunlar da 

üretim araçlarıyla farklı bir ilişkinin sonucudur” (2010, s. 216). Her toplumun kültürel 

yapısı farklı sinema filmlerinin üretilmesine katkı sağlamakta, kültür alanına ait olan 

sinemayı, toplumsal ve ideolojik olanın yansıtıldığı bir sanat haline getirmektedir. 

Nihayetinde “Toplumsal olguları’ soyut teori aracılığıyla incelemek yerine, toplumsal 

olgular olarak filmleri alegori aracılığıyla inceliyoruz” (Diken ve Laustsen, 2010, s. 34). 

Kellner, sinemanın toplumsal olan ile ilişkisine dair şunları belirtmektedir: “Filmler, 

belli bir dönemin olay ve fenomenlerini doğrudan tasvir ederek o dönemin toplumsal 

gerçekliklerini belgesel ve gerçekçi tarzda ortaya koyabilir. Filmler aynı zamanda, bir 

dönemin farklı veçhelerini tercüme eden, yorumlayan ve dolaylı olarak resmeden 

alegorik temsiller de sunabilir” (Kellner, 2013, s. 29). Sinema filminin kültürel 

göndermeleri sahip olduğu kültürel imgeler, aynı zamanda o filmin politik, toplumsal 

duruşunu da belirlemektedir. Çoğu kez bu filmin tutumu olduğu kadar yönetmenin de 

tutumu olmaktadır.  

 

Kültür aynı zamanda genel ideolojik bileşenlerden, içinde yaşadığımız 

toplumda varolduğunu saydığımız şeyler ve inanışlar ağından oluşur. Politika, 

hukuk, din, sanat, eğlence; bunların tümü kültürün parçasıdır. Bunlar onun 

ideolojik motorunu, rıza güçlerini, değerleri, imgeleri ve benimseyip peşinden 

gittiğimiz ya da karşı gelip mücadele ettiğimiz düşünceleri biçimlendirir 

(Kolker, 2011, s. 12, 13). 

 

Toplumsal yapıdaki her değişim, dönüşüm, yaşanan travmalar, olaylar sanatın 

biçimlenmesine yardımcı olur. Sinema da bu değişim ve dönüşümlerden etkilenen bir 

sanat dalıdır. Freund bunu şöyle belirtmiştir: “Toplumsal yapıdaki her değişim, özneyi 

ve beraberinde sanatsal anlatım biçimini de etkiler” (Freund, 2008, s. 8). Hem içerik 

hem de biçim olarak sanatsal üretimin içerisine giren toplumsal aidiyetleri Leppert şu 

şekilde ifade etmiştir: “Herhangi bir imgenin ‘görünüş’ tarzı, kısmen, belirli bir tarihsel 

dönemde geçerli olan temsil teamülleri tarafından belirlenir” (2009, s. 23). Temsiller, 

görüntüler, “tasvirler sessiz tanıklardır” (Burke, 2009, s. 14). Tarihsel ve toplumsal 
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olanın “sessiz tanıkları” olan filmler, “algılarımızı keskinleştirip bize yeni bir gerçekliği 

göstererek, gerçekliğe başka bir gözle bakmamızı olanaklı kılar. Film, zihinlerimizin 

gerçekliği nasıl algıladığına dair fenomenolojik bir farkındalığı dayatır, gerçeklik 

görüşümüze meydan okur” (Frampton, 2013, s. 14). Buna ek olarak temsiller, onu 

okuyan kişiler ya da en genel anlamıyla toplumlar bağlamında farklılıklar 

gösterebilmektedir. Aynı temsili farklı toplumsal gruplara aidiyet duyan farklı kitleler 

farklı bir şekilde yorumlayabilmektedir. Bunu şu şekilde ifade etmek de olasıdır:  

 

Dünya tasvirlerinin uzun, eşitsiz, mücadeleli bir tarihi var. Bu tasvirlerin 

üretildiği coğrafyaların ve kişinin durduğu yerin tasvirlerinin, hem oluşturuluş 

sürecinde, hem de bakma ve algılama biçimleri üzerinde, sürekli hareketliliği 

söz konusudur. Bu resimleri ve o resimlere göndermeler yaparak 

oluşturduğumuz ilişki biçimlerini temsil, ideoloji ve hegemonya 

mücadelelerinden ayrı düşünemeyiz (Akbal Süalp, 2004, s. 13). 

 

Tül Akbal Süalp’in de belirttiği gibi “dünya tasvirlerinin (...) mücadeleli tarihi” 

(2004, s. 13) sinema için de geçerlidir. Hollywood’dan, bağımsız sinema anlayışlarına, 

ulusal sinemalara yani kısacası tüm sinema akımlarına uzanan bu “mücadeleli tarih” 

toplumlar tarihi ile eş zamanlı ve benzer bir şekilde ilerlemiştir.   

 

1.1.1. Sinemada Karakterlerin Toplumsal İşlevi 

 

Sinema filmleri hem psikolojik hem de sosyolojik açıdan incelenmesi gereken 

niteliktedirler. Karakterlerin davranışları, söylemleri ile filmin geçtiği mekanlar içeriği 

tamamlayıcı bir işlev görürler. Ön planda karakterler olsa da mekân bu işlevi 

tamamlamak için geri planda var olmaktadır. Türk sineması tarihsel olarak karakterlerin 

ön planda yer aldığı, özellikle Yeşilçam döneminde “yıldız” sisteminin revaçta olduğu 

bir özelliğe sahiptir. Türk sinemasında yapılan filmlerin çoğunluğu (özellikle 1990 

öncesindeki filmler) yıldızlarla ön plana çıkan muhtevaya sahiptirler. Türk filmlerinde 

karakterler aynı zamanda toplumsal bir yapının yansımasıdırlar. Karakterin içerisinde 

bulunduğu coğrafya, yer aldığı sınıf ve toplumsal grup karakterin davranışlarını 

şekillendirebilmektedir. Psikolojik olarak karakterin yapısının altında toplumsal bir yapı 

varlığını korumaktadır. Türk sinemasında seyirciler karakterler ile özdeşim kurarak bir 

mit olarak karakterleri farklı bir alana oturtmuştur. Bulunduğu toplumsal yapıya göre 
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kendisine belirli sinema yıldızlarını yakın gören seyirciler, sevdiği oyuncuların yer 

aldığı filmleri daha çok tercih etmektedir. Toplumun üyelerinin sahip olduğu fikirleri, 

istekleri ve en genel anlamda toplumsal tahayyülleri sinema filmlerdeki karakterler 

üzerinden anlatabilmektedir.  

 

Sinema çağdaş toplumsal ilişki(sizlik)leri ve bununla beraber bireylerin en 

mahrem veya en aleni arzularını ve korkularını şekillendirme açısından belirgin 

bir güce sahiptir. Bir bakıma sinema, bir tür toplumsal bilinçdışı işlevi görür: 

Toplumsal incelemenin nesnesini yorumlar, türetir, yerinden eder ve eğip büker. 

Sinema yalnızca toplum üzerine bir fikir sunmaz, resmettiği toplumun ayrılmaz 

bir parçasıdır. Gelgelelim sinema yalnızca bir dış gerçekliği yansıtmaz/eğip 

bükmez, aynı zamanda toplumsal yaşamın önüne muazzam bir olanaklar evreni 

serer. Bu bakımdan sinema çoğu zaman, değişen toplumsal biçimlerle yapılan 

bir deneydir (Diken ve Laustsen, 2010, s. 24). 

 

Diken ve Laustsen’in de belirttiği gibi sinema değişen toplumsal yapılara ait olan 

insanı anlatma gücüne sahiptir. Dolayısıyla filmleri ve karakterleri analiz etmek salt 

film okuma süreci olarak değerlendirilmemelidir. Bu aynı zamanda “teşhis koyan 

toplumsal analiz için bir kaynak teşkil eder. Özdeşleşmeyi ve toplumsal kontrolü 

mümkün kılan bir ayna sunarak toplumsal bilinçdışını gözler önüne serer” (Diken ve 

Laustsen, 2010, s. 28). En nihayetinde sinemada insan, toplumsal olanın bir 

yansımasıdır. Sinemada insanın yani karakterlerin toplumsal tahayyülün   bir 

yansıması olduğu düşünüldüğünde karakterlerin söylemleri, diyalogları da toplumun bir 

sesi olarak görülebilmektedir. Bu sesi ortaya koyan, yönetmenin, senaristin toplumsal 

bağlamı ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu toplumsal bağlam, önce yönetmen ve 

senariste, sonra senaryoya, daha sonra filmdeki karakterlere etki etmektedir. Anlatının 

ya da en genel anlamıyla film yapım sürecinin de toplumsal bağlamı ile birlikte ele 

alınması zorunluluğu, beraberinde değerli bir toplumsal okumanın varlığını olanaklı 

kılacak bir çalışmayı da ortaya çıkarmaktadır. Film analizi, bu toplumsal okumayı 

mümkün kılan bir aşamadır. Dolayısıyla film analizi çok yönlü aşamalardan oluşan bir 

süreçtir.  Sinemada insanın yani karakterin toplumsal olana etkisini şu şekilde 

maddeleştirerek incelemek mümkündür: 

 

* Yönetmenin toplumsal tahayyül biçimi olarak karakter 

* Toplumsal bir prototip olarak karakter 
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* Toplumsal değişimin yansıması olarak karakter  

* Tarihsel tanık olarak karakter  

 

1.1.1.1. Yönetmenin Toplumsal Tahayyül Biçimi Olarak Karakter 

 

Sinema filmleri ile yönetmenin toplumsal olana dair düşündükleri ile film yaratım 

sürecindeki etkisi çoğu kez birbiriyle paralellik göstermektedir. Kendisi de belirli bir 

toplumsal yapıya ait olan yönetmen, oluşturduğu anlatı yapısı ile bunu ifade eden 

içerikler sunmaktadır. “İnsanların varlığını belirleyen şey, bilinçleri değildir; tam tersine, 

onların bilincini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır” (Marx ve Engels, 2009, s. 35). Türk 

Çağdaş Anlatı Sinemasında yönetmenlerin de anlatı tarzlarını, karakterin 

şekillendirilmesini belirleyen çeşitli etmenler bulunmaktadır. Bu etmenlerden en önemli 

olarak görülebilecek alan ise yönetmenin toplumsala ilişkin görüşleridir. Filmleri ortaya 

çıkan toplumsal koşullar, yönetmen özelinde incelendiğinde yönetmenin toplumsal 

olana ait görüşlerini etkilemekle kalmamış, bunun yanı sıra yönetmenin yarattığı 

karakterleri de şekillendirmiştir. Karakterlerin toplumsal olana içkin düşünüş biçimleri, 

yönetmenin düşünüş biçimine genellikle paralellik göstermektedir. Yönetmenin 

deneyimleri, toplumla birlikte yaşadığı değişim ve dönüşümlerin karakterler üzerinden 

anlatımı Türk Çağdaş Anlatı Sinemasının karakteristik özelliklerinden sayılabilmektedir. 

Aslı Daldal’ın da belirttiği gibi: “Sinema akımı dediğimiz olgular, çoğunlukla oldukça 

yoğun bir entelektüel arka planın eseridir ve bu entelektüel arka planı da çoğu zaman 

destekleyen bir ortak siyasi tavır bulunur” (2015, s. 25). Yönetmenlerin bir entelektüel 

olarak politik anlamda düşündükleri çoğu şey filmlerinde yer almaktadır. Örneğin, 

Özcan Alper’in politik tavrı ve düşüncesi göz önünde bulundurulduğunda yaptığı üç 

uzun metrajlı filmin analizi daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Türk Çağdaş 

Anlatı Sinemasına içerisinde yer alabilecek yönetmenlerin çoğunluğunu dahil 

edebileceğimiz ortak bir politik tavırdan söz edilemeyebilir fakat anlatı tarzı olarak 

politik olanın karakterler üzerinden dolaylı bir şekilde verilmesi durumu görülmektedir. 

Örneğin Yeşim Ustaoğlu, Bulutları Beklerken (2004) filminin ortaya çıkış sürecini 

anlatırken hangi kişisel yaşantıların filmin yapım sürecinde etkili olduğunu, konu 

anlamında hangi yaşanmışlıkların yol gösterdiğini şu şekilde anlatmaktadır:  
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Bulutları Beklerken bir anlamda Güneşe Yolculuk filminin devamıdır. Bir 

anlamda da doğduğum yere geri dönüşüm. Beni çok etkileyen şeyler var bu 

filmde. Bütün çocukluğumu, beni yapan, var eden bölgeye geri dönüş gibi. 

Uzunca bir süre, özellikle babamı kaybettikten sonra, Karadeniz’le bağlarımı 

koparmıştım. Oraya dönmek çok zor geliyordu benim için. Fakat bu projeyle 

geri dönme arzusu duydum. Okuduğum bir kitabın, çocukluğumdan beri 

dinlediğim çok aşina olduğum konular, hikâyeler, özellikle göçle ilgili olarak 

beni yeniden çekmeye başladı ve yeniden Karadeniz’e gitmeye başladım. 

Soluk almaya başladım. Yolculuklarımda ve araştırmalarımda senaryo ortaya 

çıkmaya başladı. (Akpınar, 2009, s. 222). 

 

Bu aynı zamanda da yönetmenin taşraya dönüş, göç, yolculuk filmi çekmesindeki en 

önemli etkenlerden biridir. Özcan Alper ise Sonbahar (2008) filminin temasını 

vurgularken şu noktaya dikkat çekmiştir: “Doğaya dönüş, Sonbahar’ın en büyük 

temalarından biri... Evet, doğaya dönüş, eve dönüş, köklere dönüş... Böyle duygular, 

yönelimler de var” (Akbal Süalp ve Güneş, 2010, s. 56). Sonbahar (Özcan Alper, 2008) 

filmindeki taşraya dönüş yönetmenin belirttiği gibi kendi köklerine dönme, kendi ana 

yurduna dönme ile ilintili olarak da ele alınabilmektedir.  

 

1.1.1.2. Toplumsal Bir Prototip Olarak Karakter 

 

Sinema filmlerinde yaratılan karakterler toplumsal bir düşünüşün ya da toplumsal 

grupların bir prototipi olarak gözükebilmektedir. Yaratılan “kahraman” ya da 

“anti-kahraman”lar, gündelik hayatta belli bir toplumsal grubu temsil eden 

karakterlerdir. “Diyalektik açıdan bakarsak, sinema hayattır, hayat da sinemadır, ikisi de 

birbirinin hakikatini anlatır” (Diken ve Laustsen, 2010, s. 21). Toplumsal hayatta var 

olan “hakikat” sinemada prototip olarak karakterler aracılığıyla karşımıza çıkar. Bu 

prototip genellikle toplumsal olarak karşılığı olan bir prototiptir. Sinemanın ve günlük 

yaşantının iç içe geçtiği her an, sinema hayattan beslenip, toplumsal bir sanat olarak 

varlığını ortaya koyduğunda hayatı da besleyen bir işleve kavuşabilir. Bu kavuşmanın 

önemli verilerinden bir tanesi seyirci ile karakter arasındaki ilişkilerdir. Bu ilişkiler hem 

sinemanın hem de hayatın kendisini yeniden üretmesine sebep olabilir. Dolayısıyla 

karakterleri salt sinema filmindeki oyuncular, kahramanlar ya da anti-kahramanlar 

olarak değil aynı zamanda toplumsal yaşamda karşılığını bulan bir prototip, bir figür 

olarak incelenmesi de mümkündür.  
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Sinema seyircileri açısından bakıldığında da karakterler toplumsal bir grubun, 

toplumun kolay kolay dışarı yansıtamadığı fakat düşündüğü, karakterler aracılığıyla 

kendisini ifade ettiği bir dışa vurum olarak görülebilmektedir. Özellikle 1990 yılı 

öncesindeki Türk Sineması’nda seyirciler tarafından benimsenmiş çoğu karakterin arka 

planında toplumsal bir formu görmek mümkün olacaktır. Türk Çağdaş Anlatı 

Sinemasına gelindiğinde ise özdeşim kurulan karakterlerin yerini genellikle “mesafeli” 

durulan, “içine kapanık” ya da üçüncü bir gözlemci konumunda izlenilen karakterler 

almıştır. Tarihsel tanık olarak izlediğimiz karakterlerle genellikle özdeşim kurulamaz. 

Bu durum sinemasal anlatımın dili ile, yönetmenin özdeşim kurdurmak istememesi ile 

açıklanabilmektedir fakat bunun yanı sıra toplumun kendini herhangi bir düşünüş 

biçimine “ait” hissedememe, “bireyselleşme”, “ayrışma”, “yalnızlaşma” gibi 

davranışları ile de açıklayabilmek mümkündür. Kendini birbirine yakın hisseden 

toplumdaki bireylerin, ortak davranış, ortak düşünüş, ortak beğeni biçimlerini 

geliştirmesi daha çok mümkün olabilmektedir. Toplum çoğu kez Türk Çağdaş Anlatı 

Sineması’nda kendi gibi “yalnızlaşmış”, “yorgun” ve “içine kapanık” karakterleri 

izlemektedir, toplumun da içerisinde yer aldığı yapı bu davranışlara yakın bir konumda 

olduğu için karakter ile yakınlık kurması, daha önceki Türk Sineması’nda olduğu gibi 

kendini sinema karakterleri ile ifade etmesi mümkün olamamaktadır.   

 

1.1.1.3. Toplumsal Değişimin Yansıması Olarak Karakter  

 

Değişen sosyo-ekonomik yapılar ve sistem ile birlikte toplumlar da değişmeye 

dönüşmeye başlamıştır. Bu değişim ve dönüşüm her zaman olumlu ve faydalı olacak 

anlamına gelmemelidir. Türk sinemasında karakterler de toplumsal değişimden 

etkilenmiştir. Örneğin, 1960’lardaki karakterler ile bugünkü karakterlere baktığımızda 

içeriksel anlamda büyük bir farklılık bulunmaktadır. Bu toplumsal olanın etkisidir. 

Günümüz filmlerindeki karakterlerin söylemleri, fiziksel görünüşleri, dünya görüşleri 

aynı zamanda içerisinde bulundukları toplumsal değişime göre şekil almaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinde yaşanan belirli olayların topluma etkisi oldukça 

yüksek olmuştur. Bunların en belirgini 12 Eylül 1980 darbesidir. 12 Eylül 1980 

darbesinden sonra toplumun yapısı değişmeye başlamıştır. Bu değişimde ekonomi 

politikasında izlenen liberal politikaların etkisi önemli bir orandadır. Taşradan kente 
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göçün hızlandığı, büyük kentlerdeki nüfusun arttığı, devletçi politikaların yerini liberal 

politikaların almaya başladığı süreçte, toplumdaki kolektif bağlar da yavaş yavaş 

gevşemeye başlamıştır. Bu bağların gevşemesinde günlük yaşam kaygısı ve geçim 

sıkıntısının da eklenmesi ile birlikte toplumun bir araya gelme, birlikte hareket etme 

duygusunun zayıfladığı görülmüştür. Bu süreç sonrasında 1991 yılında Sovyetler 

Birliği’nin dağılması ile birlikte ortaya küreselleşmenin arttığı, iki merkezli güç 

dengesinin tek merkeze doğru kaydığı bir tarihi ortaya çıkarmıştır. Bu değişimin etkileri 

Türkiye’de de görülmüştür. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ekonomik, 

politik ve kültürel etkileri hayatın her alanına yansımıştır. 12 Eylül’den sonra sinema 

karakterlerinin bir kısmında bireyin öyküleri, umutsuzluk ön plana çıkmıştır. Darbeden 

sonra ortaya çıkan bu “yenilmiş” karakterlerin, senaristler ve yönetmenler aracılığıyla 

toplumun bir dışa vurumu olarak incelenmesi mümkündür. Politik olarak 12 Eylül 

darbesinden zarar gören toplumsal kesimlerin içerisinde yönetmenler de bulunmaktadır. 

Bu durum onların “yenilmiş” karakterleri ortaya çıkarmasına sebep olmuştur. 1991 

yılından sonra ise bu gerçeklik farklı bir noktaya evrilmiş, yönetmenlerin ya da en genel 

anlamıyla entelektüellerin yalnızlığı, toplumda eskisi kadar destek görmeyen muhalif 

kesimin bir yansımasıdır. Toplumsal değişim sinema dilini de etkilemekte ve 

“toplumsal oluşumlar değişikliğe uğradıkça söylemsel oluşumlar da değişmekte”dir. 

(Akay’dan aktaran Susam, 2015, s. 13). Toplum değişmekte, toplumun değişmesi ile 

birlikte bir özne olan yönetmen de değişmekte ve en nihayetinde bu halka, sinema 

karakterlerinin değişmesi ile birlikte tamamlanmaktadır. Hasan Akbulut, bu durumu 

taşra - kent karşıtlığı açısından şu şekilde özetlemiştir:  

 

Gerçekte Mahmut ile Yusuf arasındaki ilişki, Türkiye’nin düşünsel iklimindeki 

genel bir gerilimi yansıtmaktadır. Taşralının, kentli olan karşısında “ikinci sınıf 

vatandaş” olarak görüldüğü bu iklimde kentli entelektüel de, Türkiye’nin 

geçirdiği sosyo-ekonomik değişimlerle birlikte değişmiştir. Eskiden idealleri 

olan ve bu idealleri uğrunda çabalayan kentli entelektüel, özellikle 1980’lerde 

uygulanmaya başlayan ekonomik sistemle birlikte değerlerinden uzaklaşmış, 

ideallerinden vazgeçmiş, bilgi ve becerisini yeni sistemin hizmetine vermiştir. 

Tıpkı Mahmut gibi (Akbulut, 2005, s. 28). 

 

Kış Uykusu filmindeki Aydın karakteri de bu duruma örnek olarak verilebilir. 

Taşrada yaşayanların okumadığı yerel bir gazetede, genellikle üstenci bir bakış açısı ile 

yazdığı yazılar ile bir nevi kendini rahatlatan karakter, toplumun içerisinde yer 
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alamamaktadır. Geçmişte hiçbir dizide oynamadığını belirterek, değerlerini koruduğunu 

belirten Aydın karakteri, taşrada ise kendi içerisine kapanmıştır. Uzak filmindeki 

Mahmut karakteri gibi Aydın da kendi değerlerinden uzaklaşmıştır.  

 

Değerlerinden uzaklaşan kentli entelektüel, yenilginin yarattığı karamsarlıkla yaşamış 

ve nihayetinde eski değerlerinin artık gerçekleştirilemeyeceği düşüncesi ile oluşan yeni 

topluma ve sisteme ayak uydurmaya çalışmıştır. Dolayısıyla kentli entelektüel geçmişi 

çağrıştıran hikâyeleri belleğinden çıkarmış ve yalnızlaşan toplum gibi yalnızlaşan 

karakterleri yaratmıştır. Kendisini ait hissettiği politik tarafın gücünü kaybetmesi ile 

entelektüel çoğu kez topluma karşı umudunu da yitirmiş ve kendisini ayrı/ayrıcalıklı bir 

konuma koyan bir tavır takınmıştır. Bu durum, çoğu kez entelektüelin geliştirdiği bir 

savunma mekanizması olarak da nitelendirilebilir. Topluma sunduğu politik ideallerin 

pratik olarak yenilgiye uğraması sonrasında entelektüel; toplum için yapılacak olan 

eserlerin ya da verilecek olan emeğin yersiz olduğunu, nasılsa karşılık bulamayacağını, 

üstenci bir bakış açısı ile savunabilmektedir. Bu düşünce ise 1980 ya da 1990 öncesinde 

savunduğu değerlerden uzaklaşmasını getirmektedir. “Aydınlar kendileri adına ilk kez 

bu kadar çok konuştular, ama varlık koşullarını da ilk kez bu kadar kesin bir biçimde 

yitirdiler” (Gürbilek, 2016, s. 15). Sürecin sinemaya yansıması ise karakterler nezdinde 

olmaktadır. Uzak filmindeki Mahmut karakteri, Mayıs Sıkıntısı’ndaki (Nuri Bilge 

Ceylan, 1999) Muzaffer, Yazgı’daki (Zeki Demirkubuz, 2001) Musa karakterleri bu 

sürecin sonunda ortaya çıkan karakterlerdir. Türkiye’deki toplumsal değişmenin 

yönetmenlere ve en nihayetinde de sinema karakterlerine yansıması bu şekilde 

olabilmektedir.  

  

2000 sonrasında ise Türk Çağdaş Anlatı Sinemasının güçlenmeye başlaması ile 

birlikte bir arayış içerisinde olan yönetmenler ve bu yönetmenlerin düşünsel alt 

yapısının, deneyimlerinin şekillendirdiği karakterler ortaya çıkmaya başlamıştır. 2000 

sonrası Türk Çağdaş Anlatı Sinemasındaki karakterlerin içerisinde bulunduğu temaları, 

özellikleri şu şekilde belirtmek mümkündür: Kaçış, arayış, sığınma, yalnızlık, 

entelektüelin yalnızlığı, entelektüel duyarsızlaşma, kent içerisindeki bireyin yalnızlığı, 

yılgınlık, taşraya dönüş, taşradan kente kaçış, yersiz-yurtsuzluk, tarihsel tanıklık, 

geçmişle yüzleşme, belleğini arama. Tüm bu temalar, aynı zamanda toplumsal 
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hissiyatın -çoğu kez toplumun büyük bir kısmı farkında olmasa da- ifade ediliş 

biçimleridir. Karakterler kaçış içerisindedir çünkü çoğu kez ideallerinden uzaklaşmak, 

yaşadıkları yenilgileri, hayal kırıklıklarını unutmak istemektedirler. Bu kaçış karakterin 

kendi ile baş başa kalmasını beraberinde getirir. Burada ortaya çıkan sorgulama 

karakterin öznel olarak yaptığı eylemler ile yaşadığı sonuçların bir muhasebesi olarak 

da görülebilmektedir. Kendini ve ideallerini sorgulayan karakter, yaptığı eylemlerin, 

yaşadığı deneyimlerin herhangi bir karşılığı olmadığını görüp hayal kırıklığına 

uğrayabilmektedir. Bu durum entelektüelin yalnızlığını, umutsuzluğunu ifade 

etmektedir. Böylesi bir durumda karakterlerin yılgınlığı da beraberinde gelmektedir. 

Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında kendine yer etmiş önemli filmlerin karakterleri 

yukarıda belirtilen temalara şu şekilde yerleştirebilmek mümkündür:  

 

Taşraya dönüş, sığınma - Yusuf (Sonbahar)  

Entelektüelin duyarsızlaşması - Muzaffer (Mayıs Sıkıntısı) 

İdealizm - Emin (Mayıs Sıkıntısı) 

Entelektüelin yalnızlığı ve duyarsızlaşması, Mahmut (Uzak) 

Duyarsızlaşma - İsa (İklimler) 

Arayış, - Sumru (Gelecek Uzun Sürer) 

Toplumsal çözülme, Arayış, - (Pandora’nın Kutusu) 

Taşraya kaçış, sığınma ve sıkışmışlık- Aram (Rüzgarın Hatıraları) 

Taşraya kaçış, Nesrin (Ana Yurdu) 

Belleğini arama, yüzleşme - Mehmet (Babamın Sesi)  

Entelektüelin yalnızlığı, Doktor Cemal (Bir Zamanlar Anadolu’da) 

Taşra dejenerasyonu - Muhtar Karakteri (Bir Zamanlar Anadolu’da) 

Entelektüelin yalnızlığı ve duyarsızlaşması - Aydın (Kış Uykusu) 

Duyarsızlaşma - Musa (Yazgı) 

Taşraya dönüş, geçmişi arama - Yusuf (Yumurta) 

 

1.1.1.4. Tarihsel Tanık Olarak Karakter  

 

Çağdaş anlatı sinemasına dahil olarak görebileceğimiz filmlerin bir kısmında 

(özellikle politik ve bir dönemi anlatan filmlerde, belgesellerde) karakteri tarihe tanıklık 
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eden bir özne konumunda görmekteyiz. Çoğu kez yönetmen karakterin tanıklığına 

başvurarak, karakterin belleğindeki olaylar üzerinden bir dönemi anlatmaya 

çalışmaktadır. Bu bazen belgesel formda olduğu gibi bazen anlatı içerisine yerleştirilen 

belge görüntülerle de olabilmektedir. Bunun yanı sıra kurmaca filmlerde karakterler 

üzerinden tanıklık gerçekleştirilmekte, hem karakter hem de üçüncü göz olarak filmi 

izleyenler belleklerini çağırmaktadır. Ek olarak karakterler anlatılan dönemi yaşamayan 

kişiler için de bellek kurma işlevine sahiptir. O döneme şahit olmayan izleyiciler, 

karakterle birlikte tanık olunan olayın temsilini izleyerek belleklerini kurarlar. Bu bellek 

kurma süreci karakter üzerinden olduğu için aynı zamanda senaristin, yönetmenin de 

belleğidir. Dolayısıyla çoğu kez yönetmenin de hayat görüşüne, tarih anlayışına 

paraleldir. Bundan dolayıdır ki bazı koşullarda “öznel” bir bellek kurma süreci ortaya 

çıkar. Seyircilerin filmin yansıttığı tarihsel döneme tanıklık etmediği ya da bu dönem ile 

ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığı durumlarda çoğu kez belleğini yönetmenin 

düşünüşüne uygun bir şekilde kurar. Dönemi yaşayanlar ise yönetmenin karakter 

üzerinden yarattığı “etki” ile belleklerini kurar. Filmler bu sürecin de çağrıcısıdır. “Bir 

şeyi hatırlamanın sebebi, çoğu zaman başkalarının beni bunu hatırlamaya teşvik etmesi, 

onların hafızalarının benimkinin yardımına gelmesi, benim hafızamın ise onlarınkine 

dayanmasıdır” (Halbwachs, 2016, s. 17). Yönetmenin hafızası seyircinin yardımına 

gelir ve karakter aracılığıyla seyirci de tanıklık eder. Bunun yanı sıra, “Bellek yeniden 

kurma işlemine dayanır. Geçmiş bellekte olduğu gibi kalmaz. İlerleyen şimdiki zamanın 

değişken ilişkileri çerçevesinde sürekli olarak yeniden örgütlenir” (Assman, 2015, s. 

50). 

 

Bunların yanı sıra toplumlar yaşadıklarını anlatma ihtiyacı hissederler. Robert 

Fulford’un da belirttiği gibi: “Bizi biz yapan şeyleri anlatma ihtiyacını çoğumuz 

hissederiz. Hikayelerimizin bilinmesini ister ve bunların değerli olduğuna inanırız” 

(2014, s. 24-25). Toplumun gündelik hayatta anlatamadığı, çeşitli nedenlerle 

anlatmaktan kaçındığı hikayelerin yönetmen tarafından dillendirilmesi, seyircinin 

karakter ile özdeşim kurmasını beraberinde getirir. Özellikle travmatik olarak 

nitelendirilebilecek olayları hikâye eden anlatılar, toplumun kendi travmalarını 

hatırlamasını sağlayan bir süreci başlatmaktadır. Bu, toplumun bir kısmı için daha basit, 

risksiz bir yoldur. Kendi hikayelerini, yaşanmışlıkları, travmaları anlatmayı, hikâye 
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etmeyi üçüncü kişilerin yanında zor olduğunu düşünebilmektedirler. Bunun en olumlu 

ihtimalle denetim ve dışlanmışlık sürecini beraberinde getireceğini, en kötü ihtimalle ise 

yaptırım uygulanabileceğini düşünülebilmektedirler. Özellikle hassas olarak 

nitelendirilen konularda, olaylarda bu daha çok karşımıza çıkmaktadır. Bu tarz 

toplumlar için yukarıda belirtilen zorlu süreçleri aşmanın yollarından biri sanat olduğu 

düşünülmektedir. Sanatların içerisinde görsel olması dolayısıyla belki de en etkili 

görülebilecek sanat ise sinemadır.  

 

2000’li yıllarda yapılan Türkiye belgeselleri, siyasi, kültürel, dilsel vb. 

yasakların görece azalmasıyla birlikte, çoğunlukla Türkiye tarihinde yer alan 

ve bastırılan, dillendirilmeyen trajik, dokunaklı tarihsel, siyasal, kültürel 

sorunları ve olayları işleyerek izleyiciyi unutmaya karşı anımsamaya çağırır ve 

kolektif bir bellek inşa etmeye çalışırlar (Akbulut, 2010, s. 121).  

 

Hasan Akbulut’un da belirttiği gibi özellikle son dönem belgesel sinemamızda 

karşımıza çıkan bu “anımsama” süreci, belgesel ile kurmacanın iç içe geçtiği türlerde de 

mevcuttur. “Melez tür” olarak ifade edilen bu türlerde karakterlerin etkisinin daha 

baskın olduğunu söylemek mümkündür. Kurmacanın belgesel ile olan etkileşimini ve 

gerçekliği kurmaya olan ihtiyacını ve bunun politik sinemadaki yerini Semra Civelek şu 

şekilde özetlemektedir: 

 

İki ayrı tür olarak kabul gören kurmaca ve belgesel; kurmacanın gerçekliğe 

duyduğu ihtiyaç temelinde belgesel öğelere yönelmesi, belgeselin de kurmaca 

filmin kod ve konvansiyonlarına duyduğu ihtiyaç sonucu kurmaca öğelere 

yönelmesiyle zaman zaman iç içe geçerek etkileşimli bir form oluştururlar. 

2000 sonrası politik Türkiye sinemasında hem içerik hem biçim hem de 

ikisinin etkileşimi bağlamında alternatif bir alanı imleyen filmler; hem ele 

aldıkları konu bağlamında hem de kurmaca-belgesel etkileşimli 

formları/biçimleri bağlamında sınırların bulanıklaştığı bir alanı temsil ederler 

(2016, s. 286-318). 

 

Bellek, yönetmenin toplumsal tahayyüllerine uygun olarak kurduğu, hatırladığı, 

öğrendiği ya da dinlediği bir süreci oluşturmaktadır. Gerçeklik sorunsalı ile yönetmenin 

“sonradan edinilmiş” belleği bazen çatışabilmektedir. Bu noktada yönetmen, tarihsel 

tartılmaları tarih uzmanlarına genellikle bırakmayarak karakterler aracılığı ile kendi 

toplumsal tahayyülünün oluşturduğu belleği kurmakta ve aktarmaktadır. Bu noktada 

yönetmenin politik işlevi belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır.  
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İmgesel sinema da belgeseller kadar bellek konusuyla yakından ilgilenmiştir. 

Derviş Zaim’in Gölgeler ve Suretler, Çamur filmleri; Çağan Irmak’ın Babam 

ve Oğlum, Dedemin İnsanları; Yeşim Ustaoğlu’nun Bulutları Beklerken, 

Güneşe Yolculuk; Uğur Yücel’in Yazı Tura filmleri; Özcan Alper’in Sonbahar, 

Gelecek Uzun Sürer filmleri örneklerin birkaçı (Susam, 2015, s. 119).  

 

Sayılan filmlerde kurulan belleği, yönetmenin ait olduğu politik bağlamdan ayrı 

düşünmemek gerekmektedir. Yönetmenin politik olarak seçtiği “taraf”, buna uygun bir 

bellek öğretisini ve kurulumunu beraberinde getirmektedir. En genel anlamıyla, belleği 

politik bağlamdan ayrı düşünmemek gerekmektedir. Sinemanın son dönemde ülkemizde 

politik bir ifade ediş biçimi olarak belleği nasıl ele aldığını hem kurmaca, hem yarı 

kurmaca yarı belgesel hem de belgesel filmlerde görmek mümkündür.  

 

1.2. Mekânın Toplumsal İşlevi ve Sinema 

 

Türkiye’de mekân çalışmaları incelendiğinde son yıllarda “kent sosyolojisi” 

kapsamına giren araştırmaların sayısının çoğaldığı görülmektedir. Taşradan kente göçün 

oldukça hızlı bir şekilde arttığı son dönemde, nüfus metropollerde yoğunlaşmaya 

başlamıştır. Nihayetinde ortaya çıkan tüm bu hareketlilik, incelenmesi gereken bir 

toplumsal yapıyı, kent ve taşra mekânlarını da beraberinde getirmiştir. Bazı 

araştırmacılar tarafından Cumhuriyetin modernleşme sürecinin önemli noktalarından bir 

tanesi kentleşme ve kentlileşme olgusudur. Erbatur Çavuşoğlu bu süreci şu şekilde ifade 

etmektedir:  

 

Cumhuriyet tarihi, bir yandan modernleşme ve bu modernleşme projesinin 

pozitivist aklı ve mekân estetiğini içselleştirme süreci iken, diğer taraftan 

kentleşme ve kentlileşme sürecidir. Bu anlamda bir yandan kırsal ve kentsel 

mekân, diğer yandan kırsal ve kentsel toplum sürekli hareket ve değişim 

halindedir (2016, s. 79). 

 

Cumhuriyetin modernleşme projesi salt kentlileşme, kentleşmenin teşviki olarak 

algılanmamalıdır. Bu modernleşme süreci, aynı zamanda kent kültürünün taşraya 

iletilmesi süreci olarak da düşünülebilir. Tarımda modern aletlerin kullanılmasının yanı 

sıra, taşraya yapılan fabrikalar, bu fabrikaların kültürel etkinlikler organize etmesi 

modernleşme projesinin başarıya ulaşması amacıyla yapılmış projeler olarak 
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görülmelidir. Cumhuriyetin kurucularının yaratmaya çalıştığı modernleşme projesi 

ekonomik, sosyal ve kültürel alanların tümünü kapsamaya çalışmıştır. Böylelikle hem 

kentte hem de taşradaki halkın ekonomik olarak kendisini daha rahat hissetmesini 

sağlayacak altyapının oluşturulması sağlanmaya çalışılmıştır. Buna ek olarak kültürel 

alan da ekonomik gelişimin bir tamamlayıcısı olarak görülmüştür. Eğitime verilen önem 

bunu kanıtlamaktadır. Genel olarak cumhuriyet modernleşmesi toplumun yararına bir 

rota çizmiştir. Cumhuriyetin ilanından ve yapılan devrimlerden sonra toplumun hızlı 

gelişimi bunu kanıtlar niteliktedir. Cumhuriyet modernleşmesi diğer modernleşme 

projeleri incelendiğinde daha çok kendine özgü bir yol izlemiştir.  

 

Modernlik, öncelikle, hem ülkeler hem de bireyler düzeyinde tarihe ve 

değişime, kişinin değişim karşısındaki konumuna ilişkin açık seçik bir özbilinci 

-kişinin öznelliğini ortaya koymasını ve kişinin kendini temsil etme ve kendini 

dönüştürme ihtiyacının tanınmasını- içerir. İşte bu anlamda, ‘modern’ teriminin 

dar biçimde sabitlenmiş bir tarihsel göndermesi yoktur, özellikle Avrupa 

tarihinin tekelinde de değildir: Farklı yer ve zamanlarda farklı ‘modernler’ 

olabilir. (Bozdoğan, 2002, s. 35). 

 

Bozdoğan’ın da belirttiği gibi “modernlik” terimi değişken bir terimdir. Buna ek 

olarak cumhuriyet modernleşmesi de muhtevası itibariyle kendine özgü özelliklere 

sahiptir. Kent kültürünün taşraya ulaştırılması bu özelliklerden bir tanesidir. 

Modernleşme süreci bu şekilde devam ettirilmeye çalışılmıştır.  

 

Tüm bu hareketlilik ve dönüşüm kent çalışmalarının alanına girmekle beraber farklı 

disiplinleri de etkilemeye başlamıştır. Bu noktada “mekân” üzerine yapılan 

sorgulamalar, araştırmalar ve tartışmalar artmış, sosyolojinin yanı sıra farklı alanlarda 

da etkisini arttırmıştır. Henri Lefebvre “mekan” olgusunu şu şekilde açıklamaktadır: 

 

Mekân nedir? Ne ‘yaşantı’nın - bir tablonun çerçevesiyle karşılaştırılabilen - 

basit bir ‘çerçevesi’dir, ne de sadece içine konulan şeyi neredeyse ilgisizce 

kabul etmek zorunda olan bir biçim ya da kapsayıcıdır. Mekân, toplumsal 

morfolojidir. Demek ki, işlevlere ve yapılara sıkı sıkıya bağlı biçim canlı 

organizma için neyse, ‘yaşantı’ için de odur (2015, s. 118). 

 

Yaşanılan dönüşüm süreci, dinamik bir forma sahip olmanın yanı sıra sahip olduğu 

mekânlar bakımından da ilişkisel bir sürece sahip olabilmektedir. Toplumsal yaşamın 
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dinamizmi ve değişkenliği taşra, kent ve en genel anlamda sahip olunan mekânları da 

değiştirmektedir. Edward W. Soja bu hareketi ve dönüşümü şu şekilde ifade etmiştir.  

 

Tarihin yapılmasıyla bağlantılı olarak mekânsallığın üretimi, toplumsal edim 

ve ilişkinin, yani toplumun kendisinin hem aracı hem de sonucu, hem önkoşulu 

hem de somutlaşması olarak tanımlanabilir böylece. Toplumsal ve mekânsal 

yapılar, kategorik izdüşümler olarak birbiri üzerine yansıtmakla kalmazlar; 

toplumsal yaşamda da diyalektik olarak iç içe girmişlerdir (Soja, 2017, s. 171). 

 

Mekânlar çoğu kez toplumsal yaşamın bir yansıması olmakla birlikte, toplumsal 

yaşama dokunan, onu biçimlendiren de bir güce sahip olabilir. Örneğin; Türkiye’deki 

kentlileşme ve bunun sonucunda ortaya çıkan toplu konutlar, kendine ait bir yaşam 

tarzını ve toplumsal ilişkileri beraberinde getirmiştir. Bu durum da, bu tarz mekânlara 

ait bir toplumsal yapıyı yaratmıştır. Türkiye’de kentin ve mekânın dönüşümü ile ilgili 

süreci Şükrü Aslan şu şekilde ifade etmiştir:  

 

Türkiye’de 1980’li yılların ilk yarısında yeni bir politik tercih olarak kabul 

edilen/benimsenen neoliberalizmin öngördüğü projelerden biri de ‘kentlerin 

yeniden yapılanması’ olmuştur. Bunun, özellikle mekânsal gelişme sınırlarına 

dayanmış olan kentler açısından anlamı, geri dönerek yapılı mekâna yeniden 

müdahale edilmesi demektir. Nitekim kent mekânı ilk kez bu ölçüde kapsamlı 

bir biçimde yukarıdan müdahaleye maruz kalmıştır (Aslan, 2013, s. 85). 

 

Toplumsal olana etkisi oldukça büyük olan mekânın yine toplumsal olan da yakından 

ilişkili bir sanat olan sinema ile ilişkisi de irdelenmesi gereken konulardandır. Mekânın 

sinemadaki toplumsal işlevi karakterlerin duygularına, söylemlerine etki etmektedir. 

Karakterler, içerisinde bulundukları mekândan ayrıksı düşünülmemelidir. Serdar Öztürk; 

toplum ve mekân ilişkisini şu şekilde belirtmektedir: 

 

Mekânın diyalektik boyutunu gözden kaçıran her analiz böylece sorunlu 

olmaya meyillidir. Mekân, hem toplumsal ilişkileri yansıtan hem de etkileyen, 

üreten ve yeniden üreten boyutuyla diyalektiktir; mekân aynı zamanda var olan 

ilişkileri bir taraftan güçlendiren, diğer taraftan zayıflatan veya devam ettiren 

boyutu itibariyle diyalektiktir (2012, s. 27). 

 

Mekân sinemada da toplumsal olanla karşılıklı ilişki içerisindedir. Sinemada mekân 

toplumsal yaşamdan etkilenen, onu yansıtan içeriğe, tasvirlere sahip olmakla birlikte 

onu etkileyen de bir yapıya sahiptir. Karakter toplumsal bir grubun yansıması ise mekân 
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da o toplumsal grubun ait olduğu yerleri göstermektedir. Filmler sadece karakterlerle 

değil aynı zamanda karakterin içerisinde ya da dışarısında bulunduğu mekânlarla da 

sinemasal anlatım dilini oluştururlar. Bu sinemasal anlatım dilini kullanırken seçilen 

mekânlar bilinçli olarak tercih edilmiş mekânlardır. Örneğin; kentli bireyin yaşamını 

anlatan bir film arkada görülen mekânlar, sesler, renkler sinemasal anlatıma katkıda 

bulunan ögelerdir. Son dönem Türk Sineması’nda mekânın toplumsal işlevi, sinemasal 

anlatım diline de yansıyarak, özel olarak salt mekân analizi ile irdelenmeyi gerekli 

filmler ortaya çıkarılmıştır. Bu filmlerde karakterin mekân ile yaşadığı içsel çelişkiler, 

toplumun mekân ile yaşadığı toplumsal çelişkileri vurgulamaktadır. Son dönem Türk 

Sineması’nda kentli bir bireyin büyük apartmanlar, bloklar arasındaki küçük kalan 

görüntüleri, karakterlerin kentteki gündelik yaşamlarında geçtiği kentsel mekânlar, 

taşrada yaşayan bir karakterin etrafındaki mekân ve insanları gözlemlemesi, mekânın 

içerisindeki yalnızlığı gibi temalar çoğunlukla yer almaktadır. Tıpkı toplumda olduğu 

gibi Türk Sineması değişirken, karakterleri ve mekânları ile birlikte değişmektedir. 

Diğer yandan ise değişen mekânlar ve üretim ilişkileri, sinemada karakterleri ve 

sinemasal mekânları dönüştürmektedir. “Kusursuz bir imge sunabilen canlı ve 

bütünleşmiş bir fiziksel çevrenin sosyal rolü de yadsınamaz” (Lynch, 2016, s. 5). 

Fiziksel çevrenin toplumsal imgesi, karakterlerin söylemleri, sinemasal anlatımın 

toplumsal işlevini yaratabilmektedir.  

 

Mekân aynı zamanda farklı toplumsal gruplar arasındaki “uzak”lığı da 

yansıtmaktadır. Örneğin; Nuri Bilge Ceylan’ın Uzak (2002) adlı filmindeki taşralı 

Yusuf ve kentli Mahmut arasındaki uzaklık üzerinden, iki farklı toplumsal gruba ait bu 

iki karakterin farklılıkları mekânlar aracılığıyla da anlatılmıştır. Yaşadığı mekânda yani 

kentte, taşralı Yusuf’u istemeyen Mahmut, kentlere yaşanan göç dalgasından göç eden 

toplulukları sorumlu tutan kentlidir. Mekânı yani evi üzerinden kent betimlenmektedir. 

Mekânlar, yaşanılamayacak duruma gelecek kadar kalabalıklaştığında, iş imkânları 

yetersiz kaldığında, kentli birey çoğu kez bunun sorumlusu olarak kente göç eden 

“yabancı”yı, “öteki”yi görmektedir. Bu tarz bir tepkiselliğe sahip olan kentli bireyler, 

sadece mekânı, kendi özerk tahakkümünü ve statüsünü korumayı hedeflemektedir. Bu 

koruma şekli kendini ayrı bir konuma yerleştirmeyi ve yalnızlaşmayı beraberinde 

getirmektedir. Karakterlerin yaşadığı, vakit geçirdiği mekânlar yalnızlaşmayı yaratan 
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bir unsur olmaktadır. Karakterin yalnızlığı toplumun bir izdüşümü olarak 

gösterilebilmektedir. Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında bunun örneklerini sıkça 

görebilmek mümkündür. Pandora’nın Kutusu (Yeşim Ustaoğlu, 2008) filminde bu 

durum aile üyeleri üzerinden anlatılmıştır. Aile bireylerinin tümü kendi dünyaları 

içerisinde sıkışmış bir şekilde yaşamaktadır. Örneğin; ‘öteki’ olarak gördüğü 

mekânlardan uzak, güvenlikli, dışarıdan yalıtılmış binalarda yaşayan Nesrin karakteri de 

belirli bir toplumsal yapının yansıması olarak görülebilir. Mayıs Sıkıntısı filmindeki 

Muzaffer karakteri de Saffet’e ve taşrada yaşayan diğer kişilere mesafeli ve uzaktır. 

Ailesi de dahil olmak üzere taşradakileri, filminin çekimi için bir araç olarak 

görmektedir. Saffet ile çalışması bittikten sonra Saffet’e verdiği sözden vazgeçerek 

kente gelmemesini söyler ve iş bulamayacağını ima eder. Saffet, taşradan gelen ve 

yardım isteyen birisi olarak Muzaffer’in kendi hapsolduğu mekânına dışarıdan gelen bir 

yabancı olarak görülecektir. Muzaffer, imtiyazlı, konforlu ve yalnız yaşantısına dahil 

olunmasını istememektedir. Saffet onun için artık ‘öteki’ bir bireydir. 

 

1.2.1. Türkiye’de Kentsel Mekânların Dönüşümü ve Topluma Etkisi 

 

Türkiye’de kentlerin dönüşümü ve buna paralel olarak da kentsel mekânların 

dönüşümü süreci yaşanmaya devam etmektedir. Bu dönüşüm nüfusun şehirlerde 

yoğunlaşmaya başlamasına neden olmaktadır. Ek olarak şehirlerde başlayan bu 

yoğunlaşma aynı zamanda yaygın bir yapılaşmayı da beraberinde getirmiştir. Bu durum 

metropol olarak nitelendirebilecek şehirlerde sosyo-ekonomik ve altyapısal birtakım 

sorunlarla karşılaşılmasına neden olmuştur. Sürekli büyüyen şehir ve nüfus, işsizlik, 

trafik, doğal alanların ortadan kaldırılması, kent belleğine ait olan mekânların yok 

olması gibi sonuçlara yol açmıştır. “Kent ekonomilerinin kent banliyölerini aşarak 

dışarıya doğru kırsal çevreye yayılıp mega-şehir formlarını alması, sözünü ettiğimiz bu 

kent sürecinin bir parçasından başka bir şey değildir” (Harvey, 2016, s. 21). Bunun yanı 

sıra kentler içerisinde yaşayanları da dönüştürecek yeni yapısına uygun hale getirecektir. 

Erol Tümertekin bu durumu İstanbul açısından şu şekilde özetlemektedir:  

 

İstanbul da içinde yaşayan insanların davranışlarının ‘mekânsal anatomisi’ni 

yansıtan bir şehirdir. Üstelik bu ‘anatomi’, zaman içinde şehirde yaşayan 

nüfusun yapısında meydana gelen değişimlerin getirdiği yeni davranışlardan 
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etkilenerek, adeta bir sürekli-dönüşüm karakteri kazanmıştır. Şehir nüfusunun 

ve yöneticilerinin değişik düşünce ve algıları şehre alansal olarak da 

yansımakta ve şehir sürekli bir kimlik değişimi süreci -belki de bir yeni kimlik 

arayışı- içine girmiş gibi görünmektedir (2014, s. 27). 

 

Özellikle İstanbul örneğinden gidildiğinde kentli nüfusta yaşanan değişimin kentin 

mekânsal karakterinin değişimiyle ilintili olduğunu görmek mümkün olabilecektir. 

Kentin karakteri değiştikçe, kentte yaşayan insanların kimlikleri, olayları algılama 

tarzları, tepki verme biçimleri de değişmektedir. Georg Simmel bu durumu şu şekilde 

özetlemektedir: “Para mübadelesinin beşiği olan büyük kentler, şeylerin alınıp satılabilir 

olma niteliğini, küçük yerleşimlere kıyasla çok daha çarpıcı şekilde ön plana çıkarır. 

İşte bu yüzden kentler, bıkkınlığın da aslî mekânıdır” (2009, s. 92). Kent insanı bu 

“bıkkınlık” ile yaşadığından dolayı etrafındakilere karşı da savunma mekanizması 

geliştirmektedir. Simmel bu savunma mekanizmasını şu şekilde nitelendirmektedir: “bir 

yanda kayıtsızlık, diğer yanda ayrımı yok eden telkinden- bizi koruyan, antipatidir.” 

(2009, s. 93). Herkesin eşit olduğu önermesi ve empatiye karşı antipatiyi geliştiren birey 

şehir yaşamında “ayakta kalma”nın yolunun bu şekilde olacağını düşünmektedir. Bu 

noktada David Harvey’in sorusu oldukça dikkat çekicidir: “Sermaye nasıl kentleşti ve 

bu kentleşme hangi sorunlara yol açtı?” (2016, s. 35). Türkiye’de sermayenin 

kentleşmesi, nüfusun kentleşmesini de beraberinde getirmiştir. Genel anlamda “özel 

alanın ve kamuya açılmayı güvenceleyen bir geçitin yitmesi, bugünkü şehirsel ikamet 

ve hayat tarzı açısından karakteristiktir” (Habermas, 2013, s. 273). Bireyin hem kamusal 

alan hem de kişisel alanlarının daralması, kentteki psikolojik sıkışmışlığın mekânsal ve 

toplumsal tezahürü olarak görülebilir. Bu sıkışmışlık, bireyin toplumsal olandan ve 

mekândan psikolojik kopuşunu hızlandırmaktadır. Kentten ayrılışın sebepleri arasında 

bu psikolojik kopuş bulunabilmektedir.  

 

Türkiye’de kentin ve doğalında da kentsel mekânların dönüşümü bireyin ve 

toplumun üzerinde en genel anlamında uzaklaşma, karşısındakine karşı “kayıtsızlık” ve 

“antipati” mekanizmasını geliştirmektedir. Bu mekanizmalar toplumsal anlamda 

düşünüldüğünde kitlelerin yabancılaşmış ve diğerlerine karşı kendisini “kapamış” bir 

hale gelmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu durum da kentli yaşam için kaosu, empati 

yoksunluğunu ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’de kentlerin değişim süreci on yıllar 

halinde incelense bile birey ve toplumdaki değişimi yalın bir şekilde görmek mümkün 
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olacaktır. Yalnızlaşan bireylerin bir kısmı, yalnızlaştığı kentten çıkışın yollarını 

aramaktadır. Bu çoğu kez birlikte yaşamın olduğu zamana duyulan bir özlem ile dışa 

vurulmaktadır. “İstanbul’un geçmişinin hatırlanması azınlık mahallelerinin tarihlerinin 

diriltilmesine ilaveten, eski tarz mahalle hayatına dair bir kültürel hafıza üzerinden, bir 

uzamın ve bir imgenin nostaljik anılarda temsil edilmesi üzerinden yürür” (Mills, 2014, 

s. 57). Birey ve toplum yalnızlaştığı zamanları, eski zamanları hatırlayarak aşmak ister. 

Bu “nostaljik anılarda” ortaya çıkar.  

 

1.2.2. Türkiye’de Taşranın Dönüşümü ve Topluma Etkisi 

 

Türkiye’nin yakın tarihine bakıldığında -özellikle 1980 yılından sonra- taşradan 

kente göçün ivmesinin hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Bu ivmenin artması ile 

taşradaki nüfus azalmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra taşradaki toplumun geçimini 

sağlayacak ekonomik etkinliklerin çoğunun kent merkezlerine taşınması ve yeni 

açılacak olanların da kent merkezlerinde ve özellikle metropollerde yer alması 

toplumun göç hareketliliğinin en önemli sebepleri arasında görülebilmektedir. Taşradaki 

nüfus ve ekonomik etkinliklerin azalmaya başlaması ile birlikte gündelik hayattaki 

hareketlilik, kültürel etkileşim sürecinde de yavaşlama söz konusu olmaya başlamıştır. 

Bu en nihayetinde gündelik hayatta durağanlığı, tekdüzeliği beraberinde getirmiştir. 

Dolayısıyla taşra artık mekânsal olarak iyi bir şekilde yaşanılan yerler olmaktan çıkarak, 

kentlere adım atma öncesinde bir durak, hazırlık yeri, zorunlu bir evre olarak görülmeye 

başlanmıştır. Bu durum, toplumsal açıdan bir memnuniyetsizliğin yanı sıra aynı 

zamanda kent yaşamına öykünmeyi de yaratmıştır. Türkiye’deki neoliberal dönüşüm ile 

birlikte kentte üretilen ve tüketilen nesneler hızlı bir şekilde taşraya da ulaştırılmakta 

neredeyse aynı anda tüketimin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Çoğu kez kentlerde 

üretilen metaların tüketiminin arttırılması, sürekliliğin sağlanması kent ile aynı anda 

taşrada da tüketilmesini zorunlu kılmaktadır. Nüfusun çoğunluğunun kentlerde 

toplanmasına rağmen taşra bu konuda taşra olmaktan çıkıp hızlı bir şekilde üretilen 

çoğu şeye sahip olmaktadır. İnternet teknolojilerinin de bu konuda önemli bir rolü 

olduğu söylenebilir. Nihayetinde kentteki tüketim nesneleri ve popüler kültürün ürünleri 

taşrada da kendisine “alıcı” bulmuş ve bu şekilde kentteki tüketim kültürü, taşrada da 

kendisini göstermeye başlamıştır. Böylelikle taşra kenti besleyen, üreten, tarımı 
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gerçekleştiren yerler olma özelliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlamaktadır. Köyler, 

kasabalar anlamında taşra, artık kentli toplumun sorunları ile - kentliler kadar olmasa 

da- karşı karşıyadır. “Toplumsal tarih çalışmalarının zengin birikiminden de biliyoruz ki 

taşra da kent gibi kapitalizmin bütün süreçlerini ve dolayısıyla dönüşümlerini yaşayan 

dinamik bir yapı. Özellikle bugün, gelişmişliğin bir önceki basamağında değil, aksine 

kapitalist sürecin her aşamasında kentle sıkı bağlarıyla merkezî önem taşıyan bir 

kavram taşra” (Kayhan, 2010, s. 145). Kent ile iç içe geçmiş kentin “bireyselleşmiş”, 

“mesafeli” kültürüne yavaş yavaş sahip olmaya başlayan taşra, yine de büyük kentleri 

kendine hedef koymaya devam etmektedir. Nurdan Gürbilek bu durumu şu şekilde 

özetlemektedir: “Taşranın ufku her zaman büyük şehirdir. Ona ufuk açan da, onu ufkun 

berisine kapatan, taşra kılan da büyük şehirdir. Taşra, içinde yaşayanlara ancak o zaman 

dar gelmeye, içi boşalmış bir dış gibi gelmeye, onları o zaman boğmaya başlar” (2014, s. 

57). Hedefi büyükşehirler olan taşranın kent ile olan ilişkisi belli bir noktadan sonra 

büyük kentlerin nüfus olarak küçük taklitleri konumuna gelmektedir. Alışveriş 

merkezleri, zincir mağazalar, kente öykünen taşra mekânları gibi tüm özellikler kente 

öykünen taşranın yaşama uyarladığı yeni kentli davranışları ve yeni kentli mekânlarıdır. 

Yeni yaratılan kentlerin ve toplumların mesafeli yapıları taşrada kendine yaşam alanı 

bulmaktadır. Nihayetinde genel olarak şunu söyleyebiliriz ki; ilişkilerin eskisi kadar 

yakın olduğu, yardımlaşmanın fazla olduğu bir taşra tahayyülü nostaljik bir özlemden 

öteye çoğu kez gidememektedir.   

 

1.3. Türkiye’deki Toplumsal ve Mekânsal Dönüşümlerin Entelektüeller Üzerindeki 

Etkisi ve Sinemaya Yansıması 

 

Türkiye’deki toplumsal ve mekânsal dönüşümler entelektüellerin üzerinde önemli 

bir etki bırakmıştır. Entelektüelin dünyayı tahayyül etme biçimi ile toplumların 

dönüşme biçimleri bazı durumlarda birbirine paralellik göstermeyebilmektedir. Bu 

durum iki değişik toplumsal gruplar üzerinde farklı etkiler bırakabilmektedir. 

Entelektüel bu aşamada geniş toplum kesimlerden ayrı görüşleri savunabilmektedir. 

Nihayetinde entelektüelin işlevi bazen toplumun tahayyül edemediği fikirleri, olayları 

da tahayyül etmek olabilir. 
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1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra “tek kutuplu dünya” 

olarak nitelendirilebilecek olan bir sistemin kurulması ve Sovyetler Birliği’ne ideolojik 

olarak yakın olan sosyalist/sol/sosyal demokrat akımların zayıflamaya başlaması, bu 

düşünceyi benimseyen entelektüellerin üzerinde “içe kapanma” davranışını getirmiştir. 

Sanat eserleri üreten entelektüeller bu “içe kapanma” davranışını eserlerine de 

yansıtmıştır. “Yalnız”, “içe kapanmış”, “inzivaya çekilmiş” karakterler yaratmaya 

başlamıştır. Bu etkilerin başlangıcını ve daha yoğununu 12 Eylül 1980 darbesi sonrasına 

kadar götürmek mümkündür. Bu dönem entelektüeller üzerindeki “içe kapanma 

davranışı” ile üretilen sinema filmlerini Mesut Kara şu şekilde ifade etmektedir: “Artık 

beyazperdeye yalnızlaşan, umutsuz aydın/bireyin iç yolculuğu, bunalımları yansıyordu 

1980’li ve 1990’lı yıllarda” (2012: 95). Kısacası “Türkiye’nin sinema tarihine 

baktığımızda da politik, ekonomik unsurların etkisi altında şekillenen bir sinema 

anlayışının hâkimiyeti söz konusudur” (Yıldırım Kaya, 2011, s. 201). 

 

Politik değişmelerden ve ideolojik aidiyetlerden farklı olarak kentin değişimi, 

mekânsal olarak entelektüelin ait hissettiği yerlerin dönüşümü, kent entelektüelini 

kentten uzaklaştıran sebeplerden biri haline gelmiştir. Entelektüelin yaşadığı “iç 

sıkıntısı” kentin ve kentlilerin kent kültüründen uzaklaşması ile ilintili olduğu da 

düşünülebilmektedir. Toplumsal dönüşüm kente ait olması gereken kültürel altyapının 

değişmesi ve mekânların kentin yapısına uygun olmayan bir şekilde dönüşüm geçirmesi, 

kent sorunlarının artması, doğal yaşam alanlarının yitimi gibi tüm problemler kent 

entelektüelini de etkilemektedir. Kendi içerisine kapanan ve sokak ile temasını aza 

indiren ya da kendi çevresinin dışına çıkmayan bir entelektüel en nihayetinde kendi 

yalnız, iç sıkıntısına sahip, bunalmış karakterlerini yaratacaktır. Araştırmanın ileriki 

bölümlerinde de değinebileceğimiz üzere filmlerde yaratılan karakterler bir anlamda 

yönetmenin (yani kent entelektüelinin) içerisinde bulunduğu durumu da yansıtması 

bakımından önemlidir. Kentin hızlı akışının, kalabalıkların aksine, yaratılan 

karakterlerin çoğu hayatı dingin yaşamakta, kalabalıklar içerisinde yalnız hareket 

etmektedirler.  

 

1.4. Flanör Kavramının Sinemada İnsan ve Mekân İlişkisi Açısından İncelenmesi  
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Türk Çağdaş Anlatı Sineması’nın karakteristik özelliklerinden biri karakterlerde 

görülen flanör imgesidir. Walter Benjamin’in ortaya koyduğu flanör kavramı, günümüz 

araştırmalarınca modern kent bireyi analizinin yapılmasında sıkça başvurulan 

kavramlardan bir tanesidir. Charles Baudelaire ve Edgar Allan Poe’ye sık sık atıf 

yaptığı Pasajlar adlı kitabında, bu iki yazarda flanör imgesine uygun karakterlerin 

yaratıldığından bahsetmektedir.  

 

Poe’nin ünlü anlatısı ‘Kalabalığın Adamı’, bir dedektif öyküsünün röntgen 

resmini andırır. Suçun oluşturduğu dış kaplama silinip gitmiş, görünüşte 

yalnızca armatür kalmıştır: İz sürücü kalabalık ve Londra içersindeki yolunu, 

hep kalabalığın içinde kalabilecek biçimde düzenleyen, bilinmeyen adam 

Flâneur, iste bu bilinmeyen adamdır. Baudelaire de Guys’e ait denemesinde, 

Flâneur’ü ‘I’homme des foules’ (kalabalığın adamı) diye nitelendirirken, böyle 

anlamıştır. Ancak Poe’nun bu tipe ilişkin tanımlamasında, Baudelaire’in 

Flaneur’e gösterdiği hoşgörü yoktur. Poe’ya göre Flâneur, her şeyden önce 

kendini içinde bulunduğu toplumda tedirgin hisseden biridir. Bundan ötürü 

kalabalığı arar; kalabalık içersinde saklanmasının nedeni de, sözü edilen 

tedirginlik çıkış noktası alınarak aranabilir. Poe, asosyal ile Flâneur arasındaki 

ayrımı bilerek siler (Benjamin, 2013, s. 142-143). 

 

Benjamin’in çizdiği flanör imgesi sadece isimsel ve kavramsal olarak değil 

niteliksel ve özellikler bakımından da Poe’nun çizdiği karakterden biraz daha farklıdır. 

Hüseyin Köse flanör kavramını şu şekilde tanımlamaktadır: “Flanör, her şeyden önce, 

‘yürüyen düşünce’dir, düşüncenin geniş yollar, düzlükler açan yürüyüşünün insanın 

aklındaki izdüşümleridir” (Köse, 2012: 9). Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında karşımıza 

çıkan flanör imgesine birçok filmde rastlamak mümkün olacaktır. Türk Çağdaş Anlatı 

Sineması’ndaki flanör karakterler, kentte zamanın hızlı akışından, kalabalıklardan uzak 

duran, hayatının minimalizmine ve doğallığına yakın hissetmek isteyen, yersiz 

yurtsuzlar, göçebelerdir. “Göçebe düşüncenin umut telkin edici ‘dışarıdanlığı’, aslında 

bakılırsa devletin ve resmi kültürel biçimlenmenin de antitezidir. Devlet aygıtının 

kapma/kapsama alanı içine girmeyen sesler ve dürtüler, devletsiz toplumun içini 

simgelediği kadar, ‘toplumdan göç etmiş’ düşüncelerin de yersizyurtsuzluk hanesine 

yazılırlar” (Köse, 2012, s. 11). “Toplumdan göç etmiş düşünceler”, (tümden olmasa bile 

çoğunluk olarak göç etmiş düşünceler) 12 Eylül 1980 sonrası entelektüellerinin 

düşünceleri olarak görülebilir. Bundan dolayı; o düşüncelere sahip entelektüeller 

düşünsel ve mekânsal anlamda göçebedirler. Belki de yönetmenleri kentten taşraya iten 
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sebepler arasında bu neden de bulunabilmektedir. Flanör ile ilgili çoğu araştırmacı kente 

özgü bir karakter olduğundan bahseder. Örneğin, Cumhur Aslan, bu durumu şu şekilde 

belirtmektedir: “Flanör, metropole özgür bir karakterdir. Metropolün, kalabalıkların, 

kaosun, göz kamaştırıcı imgelerin içerisinde ortaya çıkmış bir fenomendir” (Aslan, 

2012, s. 431). Bu önerme Türk Çağdaş Anlatı Sineması’ndaki karakterler açısından 

baktığımızda doğru olmakla birlikte şu eklemeler de yapılabilir; flanörün kentten çıkışı 

ve taşraya doğru hareket edişi, taşranın sokaklarını, kasabalarını, ormanını, yaylalarını 

arşınlaması kentten taşraya dönmüş, taşrayı belki de bir “soluklanma” yeri olarak 

belirlemiş taşradaki flanör temsilini ortaya çıkarmıştır. Taşradaki kent formasyonuna 

sahip flanör için taşra artık gözlemlenmesi gereken bir ortamdır. Kentteki gibi 

kalabalıklar olmasa bile gözlemlediği ve genelde kendisini kentteki gibi “yabancı” 

hissettiği karakterler bulunmaktadır. Taşradaki flanör, bireyselleşmiş ilişkilerin, kentteki 

kapitalist “hız”ın zıttı olarak, durağanlığın yanında kendisini konumlandırmış, 

heterotopik mekân denemesi olarak yarattığı yerde yaşamaya devam etmektedir. İkinci 

temsil olarak kentli flanör ise bu hızın içerisinde gezinen, kalabalıklara düşünsel 

anlamda uzaklaşmış, kalabalıklara karışamayan ve ürkek duran bir karakterdir. Olan 

biten olaylara en yakınlarını etkilese bile kayıtsız kalan, hayata karşı edilgen bir tutum 

takınırlar. “Sanat filminin kahramanı bir durumdan diğerine, edilgen biçimde sürüklenip 

durmaktadır” (Bordwell, 2010, s. 129). Türk Çağdaş Anlatı Sineması’nda üçüncü flanör 

temsili ise, “gezgin”, “göçebe” nitelikleri gösteren karakter yapısıdır. “Varılan mekânı 

değiştirmek ve yaşanabilir hale getirmek göçebe hayatın en önemli şartıdır. Yolcu 

sadece yanında getirdiklerinden emindir, vardığı yerde ne bulacağınız bilemez. Mekân 

yaratma ve mekâna dönüşme kabiliyeti göçebeyi bağımsızlığa yaklaştırır.” (Pekerman, 

2012, s. 187). Bu ilk olarak bahsedilen kentten taşraya göçen flanör karakterine yakın 

bir tarza sahiptir fakat bu karakterin amacı kimliğini edinme, geçmişe dönme isteğine 

sahip olmasıdır. Geçmişin etrafında flanör gibi iz süren bir tutum izlemektedir.  

 

1.4.1. 1990 Sonrası Türk Çağdaş Anlatı Sinemasının Flanör Karakterleri 

 

1990 sonrası Türk Çağdaş Anlatı Sineması incelendiğinde karakterlerin içerisinde 

bulunduğu psikolojik durumlar, gerginlikler, söylemler, dolaştığı mekânlar ile filmin 

anlatı yapısına etki ettiği gözükmektedir. Bu etki klasik anlatı sinemasında olduğu gibi 
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seyircinin karakter ile özdeşleşmesi şeklinde değil yabancılaşma şeklinde olmaktadır. 

Karakterler ile belli bir seviyede yakınlık kurulabilir fakat hiçbir zaman klasik anlatı 

sinemasındaki gibi bir özdeşleşmeden bahsetmek mümkün değildir. Filmlerde 

çoğunlukla bulunan temaya baktığımızda, yalnız karakterleri çok fazla görürüz. Bu 

karakterler yer yer yalnızlaşan entelektüeli temsil ettiği gibi bazen de taşradan kente 

gelmiş, işsiz bir genci de temsil edebilmektedir. Karakterlerin içsel gerilimleri, kendi ile 

baş başa kalıp zamansal bir boşluktaymış gibi düşünmeleri, yer yer kayıtsızlıkları, 

kalabalık kentler ya da taşra içerisindeki yalnızlığı, sürekli hareket halinde oluşları bizi, 

bu karakter için Benjamin’in flanör tanımlamasına uygun bir nitelendirme yapmaya 

götürür. Benjamin’in kent için çizdiği flanör kavramı Türk Çağdaş Anlatı Sineması’nda 

kentli ve taşralı karakter için de geçerlidir. Buna ek olarak kentten taşraya giden 

karakterlerin de bazılarını bu tanıma koymak gerekmektedir. Filmlerde yer alan 

karakterlerin içerisinde bulunduğu yersiz-yurtsuz, göçebe halleri onları flanör 

tanımlamasına yaklaştıran özelliklerdir. Filmlerde kahramanlar yoktur. Genellikle 

mesafeli olduğumuz, nötr yaklaştığımız karakterler bulunmaktadır. Diğer bir deyişle 

yönetmenler “Ana yoldan sapıp, kameralarını tali yollarda unutulmaya bırakılmış 

tutunamayanlara çeviriyorlar. Sistemin bir kontrol aracı olarak kullandığı kimlik 

oluşturma stratejilerinin dışında kalan bu ‘görünmez karakterleri ‘görünür’ kılmanın en 

iyi yollarından biri de yol hikâyeleri anlatmaktır” (Ergenç, 2012, s. 361). 1990 sonrası 

Türk Çağdaş Anlatı Sineması’nda da yol ve yolculuk teması önemli bir yer tutmaktadır. 

Karakterler belli amaçlarla hareket ve yolculuk halindedir. Filmlere doğrudan atıf 

yapmak gerekirse, Belleğe yolculuk - Babamın Sesi (Orhan Eskiköy ve Zeynel Doğan, 

2012) , Değerlere ve kimlik arayışına yolculuk - Pandora’nın Kutusu, Sona yolculuk - 

Sonbahar gibi örnekleri vermek mümkün olacaktır. Benjamin’in Pasajları’ndaki flanör, 

Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında taşraya giden flanöre dönüşmüştür. Sinemamızın 

flanörleri aidiyetsiz gözlemcidir, doğayı ve insanı gözlemlerler. Genellikle hayatları 

minimalisttir, suskun ya da az konuşan karakterlerdir. Bir kısmı hayata, insanlara, 

kendine ve değerlerine karşı duyarsızlaşmıştır. Bir kısmı ise hayata tutunamamıştır, 

yeniktir ya da siniktir. Bu siniklik Uzak (Nuri Bilge Ceylan, 2002) filmindeki Mahmut 

karakterinin sahip olduğu tarzda bir sinikliktir. Hasan Akbulut bu karakteri şu şekilde 

tanımlamaktadır: “inandığı değerlerden, insanlardan, sevgiden uzaklaşmış, kendini 

yaşamın akışına bırakmış bir siniktir” (2005, s. 145). Yazgı’daki (Zeki Demirkubuz, 
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2001) Musa karakteri gibi hayata duyarsızdır. Uzak filmindeki bir diğer karakter Yusuf 

ise taşradan kente gelmiş ve kentte kendine yer bulmaya çalışan bir flanördür. 

Beyoğlu’nda amaçsızca dolaşması, etrafı gözlemlemesi kente yabancı bir flanörün 

gezinimidir. Yeraltı filmindeki Muharrem karakteri ise yalnız ve varoluşsal sıkıntılar 

yaşayan bir kişidir. Kentteki hareketi, dışarda kalan bir birey olarak hayata dahil olmaya 

çalışmanın bir isteğidir. Film boyunca Muharrem karakterinin sesinden duyduğumuz 

anlatı ise karakterin kendi hayatının ve çevresindeki gözlemlerin anlatımıdır.  

 

Charles Baudelaire ve Walter Benjamin tarafından bir kent öznesi olarak çizilen 

Flanör’ün Türk Çağdaş Anlatı Sinemasındaki karşılığı daha farklı bir karaktere 

bürünmüş olmakla birlikte, taşraya dönüşte flanörün ayak izini bulmak mümkündür. 

Benjamin’de caddelerdeki yaşam alanı daralan flanörün Pasajları cadde, dükkanları ise 

iç mekân olarak belirlemesi gibi, sinemamızda taşraya giden karakterler ise bir bakıma 

kentte yaşam alanı daralan, taşraya giden flanördür. Bu aynı zamanda kent aydınının bir 

prototipidir. Eski ideallerini kaybeden, yenik düşen ve yeni sisteme ayak uydurmaya 

çalışan -kısmen ayak uyduran fakat genellikle hoş karşılanmayan ve dışarda durması 

istenen- bazı kent entelektüellerini, aydınlarını çağrıştırmaktadır. İlk anda buna örnek 

olarak Uzak filmindeki Mahmut, Mayıs Sıkıntısı’ndaki Muzaffer karakterini verebiliriz. 

Bu noktada gözlem yeteneği iyi fakat etki yeteneği düşük olan kent entelektüeli vurgusu 

yapılabilir. Kentte kalan karakterler ise kendi varoluş sıkıntılarını yaşamaktadır.  

 

Gelgelelim modernizmin getirdikleriyle beraber, flanörün tutkulu bakışlarına 

mazhar olan hayat, seyredilesi bir gösteri olmaktan uzaklaşır. Diğer tüm 

insanlar gibi flanörün yaşamında da köklü değişiklikler hâsıl olur. Modern kent 

kurgularının yükselişiyle birlikte, geniş kaldırımların yerini, taşı, geniş 

kaldırımların yerini, taşıt trafiğine tahsis edilen yollar alınca, flanörün 

caddelerdeki rahatlığı da son bulur. Hareket alanı gereksinen ve rantiye 

hayatından da ödün vermeyen flanör, evvela araçların manzarasından uzak 

kalabileceği pasajlara yönelir (İpek, 2012, s. 341). 

 

Taşraya giden film karakterlerimiz nezdinde artık flanörün, hayatı seyretmesi 

yerine, flanörün hayatı bir seyir sunmaktadır. Yollar, taşradaki bozkırlar, kasabadaki 

tenha sokaklar Türk Çağdaş Anlatı Sineması’nın flanörlerinin arşınladığı mekânlardır. 

Bu flanörlerin benzer noktası, çevresine çok da fazla etki edemeyen fakat onları iyi bir 

şekilde gözlemleyebilen bir özelliğe sahip olmasıdır. Cumhur Aslan ise Derviş Zaim’in 
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Tabutta Rövaşata (1996) filmindeki Mahsun karakterinden örnek vererek Türk 

toplumundaki flanör imgesini şu şekilde belirtmiştir: “Türk flanörü batılı 

kavramsallaştırmasından farklı olarak, boş zamanlar kavramına uzak, somut, gerçekler 

içinde yer alan birey konumundadır. En azından Mahsun için durum farklıdır; Mahsun 

öncelikle yaşamını sürdürebilecek temel gereksinimlere odaklanmak durumundadır” 

(2000, s. 442). Bu yönüyle Türk Çağdaş Anlatı Sinemasındaki flanör birden fazla 

anlamı da beraberinde getirmektedir. Emre Canpolat, Benjamin’in flanörünün çok 

anlamlılığını şu şekilde ifade etmiştir: “kullandığı yöntem açısından Benjamin’de 

flâneur, ‘çok anlamlı’ diyalektik bir görüntünün ortaya çıkışını ifade eder” (2014, s. 

286). Canpolat, Benjamin’in aşağıdaki metnine de vurgu yaparak bu değerlendirmeyi 

yapmıştır:  

 

Flâneur’ün kişiliğinde aydın, pazara çıkmıştır. Niyetinin pazarı görmek 

olduğunu söylerse de, aslında niyeti kendisine bir alıcı bulmaktır. Henüz 

koruyuculara sahip olduğu, ama pazarla da tanışmaya koyulduğu bu geçiş 

döneminde aydın boheme olarak belirginleşir. Ekonomik konumunun 

belirsizliğine koşut olarak, politik işlevi de belirsizdir (Benjamin, 2013, s. 99). 

 

Benjamin’in yukarıda belirttiği ve Canpolat’ın altını çizerek vurgu yaptığı, “Politik 

işlevin belirsizliği” flanör’ün çağın aydını ile benzerliğine yapılan bir göndermedir. 

Canpolat bu benzerliği şu şekilde özetlemektedir:  

 

Çalışmaya ve modern hayata beklenen rollerle dâhil olmaktan uzak flâneur, 

yine o modern hayatın getirdiği alanlarda, mağazalar ve pasajlarda ortaya çıkar 

ve ilk bakıştaki niyeti boş boş dolaşmak gibi görünse de, aslında flâneurün 

kişiliğinde modern aydın ortaya çıkar. Öyleyse, yukarıda da belirtildiği gibi, 

flâneurün belirsiz bir politik işlevi bulunur. Benjamin ise, bu tip bir okumaya, 

daha önce de belirtildiği gibi, Frankfurt Okulu’nu rahatsız eden bir diyalektik 

kavrayış aracılığıyla ulaşır (2014, s. 287). 

 

Canpolat’ın, Benjamin’in benzetmelerinden yola çıkarak yaptığı değerlendirme modern 

aydın eleştirisi olarak ele alınabilir. Varolan sistem tarafından kabul edilmeyen fakat o 

sistemden de kopamayan bir figür olarak görülmektedir. Gözlem yapar fakat etki gücü 

yoktur. Hayata yönelik bu edilgen, gözlemci tavrı, onu müdahale etme alanının uzağına 

düşürür. Flanörün bir karakter biçimine dönüştüğü ölçüde hayata yönelik uzak tavrı, 

politik belirsizliği tercih eden özne konumuna düşen dönemin aydınını tasvir etmektedir. 
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Edward Said, hayata uzak kalan bazı dönem entelektüellerini şu şekilde eleştirmektedir: 

“günümüz entelektüeli, garantili geliri olan ve dershane dışındaki dünyayla alakası 

olmayan, kabuğuna çekilmiş bir edebiyat profesörü olup çıkmıştır” (2015, s. 80). 

Dönemin aydını ve entelektüeline bir eleştiri olarak nitelendirilen flanör yaklaşımı 

hayata etkin bir noktadan bakmak yerine edilgen bir konumda bakmayı tercih eden – ya 

da tercih etmek zorunda kalan – bireylerin bir tasviri olarak görülebilir.  

 

Bu araştırmada incelenecek olan filmler bakımından taşraya dönen flanörün güncel 

somut gerçeklikler üzerinden hareket ettiği görülmektedir. Flanörün taşradaki 

heterotopik mekâna ulaşması onun farklı gözlem alanlarını yaratmasını da sağlayacaktır. 

Türk Çağdaş Anlatı Sinemasının flanörleri kendine özgün insan ve mekân ilişkileri 

içerisinde incelenecektir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

TÜRK ÇAĞDAŞ ANLATI SİNEMASINDA TAŞRANIN TEMSİLİ 

 

2.1. Türk Çağdaş Anlatı Sineması 

 

Türk Sinemasını dönemselleştirdiğimizde karşımıza belirgin “akımlar” veya “sinema 

hareketleri” çıkmasa bile filmlerin ve yönetmenlerin özellikleri ile toplumsal değişim ve 

dönüşümün etkilerine paralel olarak bir sinema dönemleri kavramsallaştırması 

yapılmaktadır. Türkiye’deki sinema tarihinde yer alan dönemleri kesin ve net çizgilerle 

belirlemek ve değerlendirmesini yapmak bu araştırmanın konusuna girmemektedir. Ali 

Karadoğan’ın da belirttiği gibi:  

 

Türkiye sineması söz konusu olduğunda sanat sineması —tıpkı popüler 

sinemada olduğu gibi yekpare olmayan, farklı sanat sineması eğilimlerini 

barındıran bir alan olarak— bir yandan toplumsal içeriği, bu içeriğin dile 

getirilme biçimi bağlamında değerlendirilirken bir yandan da bu içeriğin 

yokluğuyla karakterize edilen soyut anlatım ilkeleri benimseyen, modernist 

anlatının anlatım biçimlerini kullanan, kendini yansıtan özelliklerini dikkate 

alarak da tanımlamak mümkündür (2014, s. 392-393). 

 

Dünyada “sanat sineması”, “modern sinema” ya da “çağdaş anlatı sineması”nı 

dönemselleştiren araştırmacılar, “sanat sineması” için bazı akım, yönetmen ve 

düşünürlerin önemli olduğunu belirtmişlerdir. “Sanat sinemasını anlatmak demek, bir 

anlamda sanat sinemasının popüler/tecimsel/klasik/geleneksel sinemadan farklılığını 

anlatmaktır. İşte İtalyan Yeni Gerçekliği Hollywood’un film yapma kalıplarını temelden 

sarsan bir akım oluşuyla sinemaya yeni bir çehre kazandırır” (Karabağ, 2005, s. 15). 

Dolayısıyla sinema tarihini dönemselleştirmek ve sinema tarihine dair köşeli yorumlar 

yapmak yerine iki temel kavramı göz önünde bulundurarak ve bu iki temel kavramın 

ayrımdan yola çıkarak, bir Türk Çağdaş Anlatı Sineması tanımı ortaya çıkarmak 

gerekmektedir. Çağdaş Anlatı Sinemasını farklı şekillerde, farklı ifadeler ve 

dönemselleştirmeler ile ifade eden çeşitli araştırmalar mevcuttur. Bu araştırmalarda 

belirginleşen ve öne çıkan adlandırmalar ise şunlardır: “Yeni Türk Sineması”, “Yeni 

Türkiye Sineması”, “Türkiye Sineması”, “Bağımsız Sinema”, “Auteur Sinema”, “Yeni 

Sinema Hareketi”, “Sanat Sineması”, “Çağdaş Anlatı Sineması". Bu adlandırmaların 
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ayrı ayrı tanımlamalarına, kimler tarafından neden bu adlandırmaların yapıldığına dair 

ayrıntılı tartışmalar yapmak yerine bu araştırmada neden Türk Çağdaş Anlatı Sineması 

adlandırmasının yapıldığına dair çeşitli argümanları belirtmek gerekecektir. Çağdaş 

Anlatı Sinemasına dair üretilen çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Örneğin; Aslıhan 

Doğan Topçu’nun “Filmsel zamanın oluşturulmasında kullanılan zaman atlamalarının 

geleneksel ve çağdaş anlatı sinemasında anlatısal yapı ile ilişkileri” (1999) başlıklı 

yüksek lisans tezi bu örneklerden biridir. Yazar geleneksel anlatı ve çağdaş anlatı 

sineması arasındaki farklara değinerek filmdeki zaman atlamalarının her iki sinema 

anlayışında nasıl kullanıldığını ele almıştır. Bunun yanı sıra editörlüğünü Ali 

Karadoğan’ın yaptığı “Sanat Sineması Üzerine” adlı kitapta da konuya ilişkin çeviri 

makaleler yer almaktadır. Çağdaş Anlatı Sineması ya da Sanat Sineması üzerine son 

dönemde yerli ve çeviri kaynaklar ülkemizde artmıştır. Türk Sineması günümüze kadar 

gerek içerik, gerek de biçem olarak çeşitli aşamalardan geçmiştir. Bu aşamalar 

sinemamızın temel direklerini oluşturan çeşitli yönetmenlerin ve filmlerin var olmasını 

sağlamıştır. Bu araştırmada neden Türk Çağdaş Anlatı Sineması adlandırmasının 

kullanıldığını açıklayabilmek için öncelikle Klasik Anlatı Sineması ve Çağdaş Anlatı 

Sineması özelliklerini detaylı bir şekilde belirtmek gerekmektedir. Bu noktada öncelikle 

Peter Wollen’ın “Sinemanın Yedi Büyük Günahı” ve “Sinemanın Yedi Büyük Erdemi” 

olarak ifade ettiği özelliklere bakmakta fayda vardır (Wollen, 2010, s. 113). 

 

Sinemanın Yedi Büyük Günahı1              Sinemanın Yedi Büyük Erdemi                

                                   

Geçişli Anlatı Geçişsiz Anlatı     

Özdeşleşme Yabancılaşma      

Saydamlık Öne Çıkma 

Tek Anlatım  Çok Anlatım 

Son Açık uç 

Hoşlanma Rahatsız Olma       

Kurmaca  Gerçek  

                                                             
1 Peter Wollen’ın yazısından çevrilen sinemanın yedi büyük günahı ve yedi büyük ayrımı maddelerinin 

çevirisi Prof. Dr. Seçil Büker’in Sinema Dili Üzerine Yazılar (1985) adlı kitabında yaptığı çeviriden 

alıntılayan Ertan Yılmaz’dan aktarılmıştır. Godard ve Karşı-Sinema: Doğu Rüzgarı adlı çevirinin tamamı 

Ertan Yılmaz’a aittir. Wollen’ın yazısı Ertan Yılmaz’ın çevirisi ile Ali Karadoğan’ın editörlüğünü yaptığı 

Sanat Sineması Üzerine adlı kitaptan (s. 113) alıntılanmıştır. 
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Yukarıda belirtilen sinemanın “yedi büyük erdemi” ve “yedi büyük günahı” 

maddelerinden hareketle, Çağdaş Anlatı Sinemasını 7 büyük erdeme sahip olarak 

nitelendirebiliriz. Klasik Anlatı Sinemasını ise diğer kategoride değerlendirmek 

gerekmektedir. 1990 sonrası Türk Çağdaş Anlatı Sineması adlandırmasının neden tercih 

edildiğini değerlendirmesini yapmak için öncelikle Türk Çağdaş Anlatı Sinemasının 

sinemanın 7 büyük erdemine neden sahip olduğu üzerine tartışmaların yapılması 

elzemdir.  

 

Türk Çağdaş Anlatı Sineması, dili ve biçemi itibariyle geçişsiz anlatıya sahiptir. 

Wollen, “Geçişli anlatı derken, her birimin (anlatının akışını değiştiren her işlevin) bir 

nedensellik zincirine uygun olarak kendisinden önce geleni izlediği bir olaylar dizisini” 

(2010, s. 114) anlatmaktadır. Türk Çağdaş Anlatı Sineması olarak nitelendirdiğimiz 

sinema tarzının filmlerine baktığımızda geçişsiz bir anlatıya sahip olduğu görülecektir. 

Örneğin; Uzak (Nuri Bilge Ceylan, 2002) filminde etki-tepki sürecine uygun olaylar 

yoktur. Aksine önceden tahmin edilemeyen bir akış söz konusudur. Dolayısıyla geçişsiz 

bir anlatıya sahiptir. Özcan Alper’in 2011 yapımı Gelecek Uzun Sürer filminde bir olay 

akışı olsa bile Klasik Anlatı Sineması’ndaki gibi önceki olayın sonucu olarak ortaya 

çıkan bir olay dizisi yoktur. Bundan dolayıdır ki geçişsiz anlatı yapısına sahiptir. “Sanat 

Sineması, kendisini açık bir şekilde klasik anlatı kipinin ve özellikle de olayların 

neden-sonuç ilişkisinin karşısında konumlar. Sanat filminde bu bağlantılar gevşektir” 

(Bordwell, 2010, s. 73). Bu durum karakterler arasında da ortaya konmaktadır. Türk 

Çağdaş Anlatı Sineması’nda salt iyi veya salt kötü olarak adlandırılabilecek karakterler 

oldukça azdır. “Genelde kurmaca anlatıların başlıca ilgi konusu ‘iyi ile kötü’nün 

çatışmasıdır” (Oluk, 2004, s. 6). Klasik anlatı sinemasında bu durum oldukça 

belirginken, çağdaş anlatı sinemasında iç içe geçmişlik söz konusudur. Belirgin bir “iyi 

ile kötü çatışması”ndan karakterler üzerinden söz edilemeyebilmektedir. Örneğin; Kış 

Uykusu (Nuri Bilge Ceylan, 2014) filmindeki karakterler incelendiğinde, belirli bir 

karaktere “iyi” ya da “kötü” yakıştırması yapılamayabilir. Her karakter içerisinde iyi ve 

kötüyü barındırabilmektedir. Bu da seyircinin geleneksel olarak, yıllardır sahip olduğu 

“iyi ve kötü” karakter algısını ters yüz eder. Seyirci için tahmin edilebilen bir süreç 

oluşmamaktadır aksine seyirci de tıpkı Türk Çağdaş Anlatı Sinemasındaki karakterler 
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gibi sessiz ve ne olacağını bilmeyen bir tavır ile hareket etmektedir. Örneğin; Ana 

Yurdu (Senem Tüzen, 2015) filminin sonundaki sahne tahmin edilebilir bir sahne 

değildir. Klasik iyi veya kötü bir son söz konusu değildir. 

 

Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında karakterlerle özdeşleşme yerine yabancılaşma söz 

konusudur. Klasik Anlatı Yapısı ile Çağdaş Anlatı Sinemasını birbirinden ayıran en 

temel özelliklerden biri de Çağdaş Anlatı Sinemasında karaktere bağlanma yerine 

dışarıdan bir gözmüş gibi izleme yaklaşımı öne çıkar. “Amaç, seyircinin kendini filme 

kaptırıp iyi vakit geçirmesini sağlamak değil, onu karakterlerle belli bir mesafede 

durarak sanat yapıtının irdelediği meselelere, düşünsel bir mesai harcamaya teşvik 

etmektir.” (Karabağ, 2011, s. 18). 1990 sonrası Türk Çağdaş Anlatı Sineması 

filmlerinde de bunu görebilmek mümkündür. Karakterlere mesafeli bir bakışımız vardır. 

İklimler (Nuri Bilge Ceylan, 2006) filmindeki İsa, Uzak’taki (Nuri Bilge Ceylan, 2002) 

Mahmut, Gelecek Uzun Sürer’deki (Özcan Alper, 2011) Sumru, Ana Yurdu’ndaki 

(Senem Tüzen, 2015) Nesrin karakterlerini uzaktan gözlemleriz. Onlarla özdeşim 

kurmak yerine içerisinde bulundukları durumları sorgularız. Örneğin; Nesrin karakteri 

ile özdeşleşmek yerine içerisinde bulunduğu sıkışmışlığı, toplumsal baskıyı, taşradaki 

gelenekleri, annenin Nesrin’i yargılamasını sorgularız. Yönetmenin ve senaristin 

istediği de tam olarak budur. Karakterlerinin yerine kendisini fazlaca koyan seyirci 

yerine karakterlerinin içerisinde bulundukları psikolojik ve toplumsal durumu 

sorgulamasını sağlayan bir seyirciyi hedeflemektedirler.  

 

Türk Çağdaş Anlatı Sineması filmlerindeki senaryolar saydamlığa karşı öne 

çıkmayı kullanmaktadır. Filmde her şeyi açık ve net bir şekilde anlatmak yerine 

imgelere, göndermelere, göstergelere başvurmaktadır. Bu da seyirciyi edilgen bir 

konumdan çıkararak etkin bir konuma sokmayı sağlamaktadır. Seyirci bu imgeleri 

çözümlemeye çalışır. Çağla Karabağ’ın ifade ettiği gibi: “Popüler filmler saydam bir 

şekilde dünyayı temsil ediyormuş gibi yapılandırılır. Kameranın varlığı ve bunun bir 

film olduğu izleyiciye unutturulmaya çalışılır. Oysa ‘sanat filmleri’nde filmin kendisi 

öne çıkarılır. ‘Sanat filmi’ imgelerle yazılan ve okuma gerektiren bir metin olarak 

düşünülebilir” (2011: 18). Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında dahil edebileceğimiz 

filmlerde de saydamlık yerine öne çıkma özelliği kullanılmaktadır. Örneğin; Uzak  
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filmindeki Yusuf karakterinin yatık gemiye uzaktan bakması bir göndermedir. Gemide 

çalışmak isteyen karakterin yatık gemiyi izlemesi bir bakıma gerçekleşmeyecek olan 

hayallerinin bir imgesidir. 

 

Sinemanın yedi büyük erdeminden bir diğeri de çoklu anlatımın kullanılmasıdır. 

Klasik Anlatı Sineması tek ve düz bir çizgi izleyerek anlatımı kurar. Olaylar başlar, bir 

noktadan sonra karmaşık bir hale gelir ve filmin sonunda da çözüme ulaşır. Çağdaş 

Anlatı Sineması’nda ise böyle bir süreç yoktur. Olaylar, imgeler, kodlar, uzam ve 

karakterler çeşitlendirilir. Wollen’ın Godard Sineması’ndan örnek vererek belirttiği 

“film-içinde-film aygıtı” (2010, s. 118) Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında da 

kullanılmaktadır. Bu noktada Mayıs Sıkıntısı (Nuri Bilge Ceylan, 1999) filmi örneği 

verilebilir.  

 

Sinemanın beşinci erdemi ise açık uçtur. Klasik anlatı sinemasının yoruma mahal 

vermeyecek şekilde süren ve biten filmlerine karşın Çağdaş Anlatı Sineması açık uçlu 

bir anlatı tarzı olarak benimsemiştir. Çağdaş Anlatı Sineması seyirciyi film sona 

erdikten sonra bile film üzerine düşündürten bir sinema anlayışıdır. Türk Sineması’ndan 

örnek verecek olursak, Gelecek Uzun Sürer’de filmin bitişinde Sumru’nun uzun bir süre 

yürüyüşü, Pandora’nın Kutusu’nda (Yeşim Ustaoğlu, 2008)   kameranın ormana 

doğru çevrinmesi gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür. Filmlerin bitişlerinde bu 

sahneler, filmi izleyen seyirciye sorgulaması, değerlendirme yapması için açık uç ile 

bitirilmiş olan sonlardır. “Modernist anlatının birçok modern filmde kullandığı çok iyi 

bilinen özelliklerden biri olay örgüsünün sonunda finali vermemektir” (Kovacs, 2016, s. 

86-87). 

 

Woollen tarafından belirtilen sinemanın altıncı büyük erdemi “rahatsız olma”dır. 

Çağdaş Anlatı Sineması seyirciyi “rahatsız eder”. Bu rahatsız etme Klasik Anlatı 

Sineması’na verilmiş bir yanıttır. Seyircinin ‘rahatsız olma’sı eleştirel yaklaşıp, 

sorgulayıcı olmasını sağlamak için bilinçli tercih edilen bir pratiktir. “Eğlence 

sinemasına saldırı tüketim toplumunun bütününe yönelik daha büyük bir saldırının 

parçasıdır” (Wollen, 2010, s. 120).   
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Sinemanın yedinci büyük erdemi ise “gerçek”tir. “Bordwell sanat sinemasının 

kendisini gerçekçi bir sinema olarak tanımladığı düşüncesindedir; çünkü sanat sineması 

Yeni Dalga ve Yeni Gerçekçilikte olduğu gibi bize gerçek mekânlar ile yabancılaşma ve 

iletişimsizlik gibi gerçek sorunlar gösterir” (Karabağ, 2011, s. 20). Çağdaş Anlatı 

Sineması, kendisine “gerçeklik” olgusunu kendisine sorunsal olarak ele almış ve 

filmlerin üretim aşamasında klasik sinemanın kurduğu “kurmaca” algısını yıkarak 

seyircinin temel sorunlarını ele almıştır. “Sanat filminin ‘gerçekliği’ çok yönlüdür. Film, 

‘gerçek’ ana-fikir olan çağdaş ‘yabancılaşma’ ve ‘iletişim eksikliği’ gibi mevcut 

psikolojik sorunlarla ilgilenir” (Bordwell, 2010, s. 127). Türk Çağdaş Anlatı Sineması, 

çağdaş toplumun sahip olduğu çağdaş problemlerden olan yalnızlaşma, varoluşsal 

kaygılar, sıkışmışlık gibi problemleri gerçeklik ile birlikte ele alarak filmlere 

yerleştirmektedir. Dolayısıyla çağdaş anlatı, bir anlamda modern toplumun sorunlarını 

da göstermektedir. Bu noktada çağı ile beraber yaşar ve çağdaş olarak nitelendirilebilir. 

 

Çağdaş Anlatı Sineması ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken Deleuze’un 

“hareket imgesi” ve “zaman imgesi” kavramlarından yola çıkarak bir karşılaştırma 

yapmak gerekmektedir. Klasik Anlatı Sineması hareketi, aksiyonu merkezine koyarken, 

Çağdaş Anlatı Sineması merkezine zaman imgeyi koymaktadır. Bu karşıtlık Klasik 

Anlatı Sineması ile Çağdaş Anlatı Sineması arasındaki belirgin farklardandır. “Modern 

sinema kültürel göstergelerimizin bir sonucudur. Sinema bu göstergelerin altını çizerek 

kendimizi tanımamıza yardımcı olur. Zaman imgesine dayalı sinema, modernliğin 

neden olduğu ‘zaman’, ‘uzay’ ve ‘hakikat’ dönüşümünü dile getirmeye çalışarak farklı 

bir kimlik kazanır” (Sütcü, 2005, s. 186). Deleuze’un “zaman-imge”sini ortaya 

koymasını Mutman şu şekilde özetlemektedir: “Deleuze, sinema üzerine çalışmasında II. 

Dünya Savaşı sonrası yakılıp yıkılmış bir Avrupa’da duyusal-motor şemanın çökmesi 

sonucu sinemanın yeni bir imgeye yönelmek zorunda kaldığını göstermişti” (2017, s. 

17). Deleuze ise, “hareket imge”nin çöküşünü ve yeni bir imgenin doğuşunun haberini 

şu şekilde vermektedir:   

 

Her yerde, en başta itibarını kaybeden, durum-eylem, etki-tepki, uyarım-yanıt 

zincirleri, kısacası eylem-imgeyi oluşturan duyu-motor bağlardır. Gerçekçilik, 

tüm şiddetine rağmen, daha doğrusu duyu-motor olarak kalan tüm şiddetiyle, 

synsign’ların dağıldığı ve belirtilerin birbirine karıştığı bu yeni halin farkına 

varmamıştır. Yeni göstergelere ihtiyacımız var. Hollywood dışındaki savaş 
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sonrası Amerikan sinemasında saptayamaya çalışabileceğiniz yeni bir tür imge 

doğmaktadır” (Deleuze, 2014, s. 266). 

 

Başta Hollywood Sineması ve Avrupa Sineması olmak üzere hareket imgeyi sarsan 

toplumsal, ekonomik ve kültürel sebepleri Deleuze şöyle açıklamaktadır:  

 

Eylem-imgeyi sarsan kriz, etkilerini ancak savaştan sonra açık bir şekilde 

gösteren ve kimileri toplumsal, ekonomik, siyasal ve ahlâki, kimileriyse sanata, 

edebiyata ve özellikle de sinemaya daha içsel olan çok sayıda nedene bağlıydı. 

Herhangi bir sıra gözetmeksizin dile getirecek olursak: savaş ve savaş sonrası, 

‘Amerikan rüyası’nın bütün yönleriyle sarsılması, azınlıkların yeni bilinci, hem 

dış dünyada hem de insanların zihninde imgelerin yükselişi ve enflasyonu, 

edebiyatta deneyimlenmiş anlatı tarzlarının sinema üzerindeki etkisi, 

Hollywood’un ve eski janrların krizi. (...) Her ne kadar düşünce, sinemanın o 

güne dek beslenmiş olduğu eylemler, algılanımlar ve duygulanımlar sistemini 

bozmakla işe başlasa da, sinemanın ruhu gitgide daha çok düşünce 

gerektirmektedir. Artık global bir durumun, onu değişikliğe uğratabilecek bir 

eylem ortaya çıkarabileceğine inanmıyoruz, tıpkı artık bir eylemin bir durumu, 

kısmen de olsa açığa çıkmaya zorlayabileceğine de inanmadığımız gibi (2014: 

265-266). 

 

Sinemanın yedi erdemi ve Türk Çağdaş Anlatı Sineması ilişkisini incelediğimizde 

belirtilen erdemlerin var olduğunu görülmektedir. Buna ek olarak, elbette bahse konu 

olan erdemlerin ya da özelliklerin bazen göz ardı edildiği yer yer klasik anlatıya kayılan 

noktaların olduğu görülebilmektedir. “Sinemada çağdaş anlatı ya da çağdaş anlatı 

sineması Batıya özgü bir anlayıştır. Bu anlayışın ya da çağdaş anlatı sinemasının 

temelinde yatan düşünce ise parçalanmış bir yaşamdan kökalan ve paradoks mantığıyla 

işleyen düşüncedir.” (Savaş, 2006, s. 216). Avrupa Sanat Sineması ya da Avrupa 

Çağdaş Anlatı Sineması’nın kalıplarının özelliklerinin çoğu kez görüldüğü 1990 sonrası 

Türk Çağdaş Anlatı Sineması’nda yer alan filmlere Avrupa’dan ilginin özellikle yoğun 

olması bir bakıma yukarıdaki önermeyi doğrular niteliktedir. İçeriğe bakıldığında ise 

Türk Çağdaş Anlatı Sineması’nın beslendiği kaynaklar ise içerisinde üzerinde 

yaşadığımız coğrafya ve toplumdur düşüncesi rahatlıkla söylenebilir. 

 

2.1.1. Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında Mekân Olarak Taşra 

 

Türk Sineması’nda mekân olarak taşra olgusu geçmişten günümüze gelene kadar 

farklılıklar göstermiştir. Taşrada geçen, taşradaki yaşamı anlatan filmler günümüzde 
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geçmişe göre sayıca azalışa geçse de taşra bir mekân olarak, yaşam tarzı olarak 

filmlerde kendine yer bulmaktadır. Geçmişte taşra filmlerinde edebiyat uyarlamalarının 

da daha çok kullanıldığı görülmektedir. Günümüze gelindiğinde artık taşra, farklı 

anlamları da içerisinde barındıran bir mekân olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Dil 

Kurumu taşra tanımını “Bir ülkenin başkenti veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin 

hepsi, dışarlık” (Türk Dil Kurumu, 2018) şeklinde yapmaktadır. “Dışarlık” tanımını salt 

büyük şehirlerin dışında kalan yerleşim yerlerini ifade etmek için belirtmek mümkündür 

fakat bu taşranın muhtevasını dar tutmak anlamına gelecektir. Genel bir ifadeyle 

belirtilecek olursa, taşra artık salt büyük şehirlerin dışında kalan yerleşim yerlerini ifade 

etmek için kullanılan bir ifade değildir. Artık taşra büyük kentlerin “dışarıda” kalan 

bölgelerini ifade etmek için de kullanılan bir tanıma dönüşmüştür. Fiziksel olarak 

“dışarıda” kalan, önceki taşrasından taşıdığı özelliklerle büyük şehire gelen bir kitlenin 

varlığı; bazı araştırmacılar tarafından bu tanımın muhtevasını geniş tutma 

zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Artık şehirlerin de birer taşraları bulunmaktadır. 

Kentin çeperlerinde yaşayan, kentin merkezine, kent kültürüne uzak konumda bulunan 

kitlelerin varlığı bu tanımın geniş tutulması zorunluluğunu kısmen doğrular niteliktedir. 

Aslı Kayhan taşra ve kent iç içeliğini sürekli değişen dinamikler ve sınıfsal ilişkiler 

bakımından şu şekilde özetlemiştir:  

 

Yaşam biçimlerinin birbirine bağlı olan taşra ve kentler arasında sürekli yer 

değiştirdiğini ifade edebiliriz. Bunun en somut örnekleri olarak, sanayi kentleri 

içindeki getto, varoş, gecekonduları ya da bugün taşra kentlerindeki büyük 

alışveriş merkezlerinin ya da sanayi sitelerini görmek olasıdır. Bunun kültürel 

alanda da çoğaltabileceğimiz karmaşık örnekleri (Türkü Barları da bunlardan 

biri olarak anlatmaya çalışacağım) kent ve taşra ilişkisinin yalnızca 

deneyimlere ve düşüncelere bağlı bir ilişki değil aynı zamanda tarihsel bir 

süreç ilişkisi yani çıkar, rant, konumlar, sınıflar ve iktidar ilişkisi olduğunu 

gösterir (2010, s. 145 – 146). 

 

Kentte var olan taşra görüntülerini, taşrada yer alan kent görüntülerin Türkiye’nin 

çoğu yerinde görmek mümkündür. Kente ait olan mekânlar, imgeler, alış veriş 

yerlerinin bir kısmı artık taşrada da var olmaya başlamıştır. Geçmişteki bakış açısı ile  

düşünülen “taşranın masumiyeti” algısı, yerini düşünsel olarak taşralı fakat kentli 

görünen paradoksal bir kitle ile yerleşim yerlerine bırakmıştır. Birçok noktadan 

bakıldığında kent kültürü modern toplumun çoğunluğunun sahip olduğu - ya da sahip 

olması gerektiği - bir olgu olması gerekirken Türkiye’de kentin özellikle kültürel 
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anlamda taşralaşması, taşranın ise taşra kültürünü koruyarak kentli gözükmesi ve 

kentlinin sahip olduğu tüm tüketim alışkanlıklarına sahip olması durumu ortaya 

çıkmıştır. Çoğunlukla kente ait olduğu sanılan yabancılaşma, yalnızlaşma, bireyselliği 

ön plana alma gibi tutumlar artık taşranın da alışkanlığı ve yaşam biçimi haline 

gelmiştir. Bu anlamda tartışıldığında, taşranın ilk akla gelen anlamı ile “arada sırada 

gidilen, saf, temiz ve bozulmamış bir yer” olduğu algısı yok olmaya başlamıştır. 

Taşranın yerleşim yeri olarak en küçük yerlerinde yaşayanların bile büyük bir kısmı 

artık üreten değil tüketen konuma gelmeye başlamıştır.  

 

Taşrayı sıfat anlamının olumsuz çağrışımlarıyla aldığımızda, sahiden 

Türkiye’nin taşralı yüzüyle karşılaşmamak zordur: Dar ufuklar, kahredici bir 

yeknesaklık, boğucu bir taassup, iletişim evreninin -teknolojiyle daha da 

derinleşebilen- kısıtlılığı, cemaatlere sıkışmış kısır bir kamu âlem, yabancı olan 

her şeyi tuhaf bir bitkiymiş gibi algılayan “yabani” bir hal, vasatlığın hizaya 

sokucu egemenliği... Sadece bozkır kasabalarında, Anadolu ücralarında değil, 

en modern ve “dünyaya açık” muhitlerde de görebiliriz taşralılığın yüzünü... 

Türk modernizminin ezelî meselesi bu: yerleşik şehir kültürü, büyük bir nüfus 

ve hızla kendisine akan taşrayı massedecek güçten ve ‘kaliteden’ yoksun. 

Sonuç, taşranın şehri kaplaması oluyor. (Bora, 2010, s. 168). 

 

Tanıl Bora “taşranın şehri kaplaması”nın yanı sıra tam tersi bir durumun taşra için 

de geçerli olduğunu belirterek şunları söylüyor: “Taşra şehirciklerinde, kasabalarında da 

büyükşehir manzaralarından kesitler zuhur etmiyor, büyükşehir elektriğinin şerâreleri 

buralara sıçramıyor mu? Toplu konutlar, siteler, otomobil ve trafik diktası, taşranın 

durağanlığını (iyi yanından bakarsak sükûnetini) bozuyor” (Bora, 2010, s. 168). 

Böylelikle taşralığını kaybeden “taşralar”, kentliğini kaybeden “kentler” meydana 

gelmiştir. Yine Tanıl Bora’dan alıntılayacak olursak artık “Birbirinin üzerine kapanan 

iki zıt süreç işliyor aslında. Hem şehirler taşralaşıyor, hem taşrada şehirleşmenin 

veçheleri zuhur ediyor.” (Bora, 2010, s. 171). Tüketim kültürünün ve yarattığı etkilerin 

ülkenin her yanına nüfuz etmesi taşranın da yapısını, “doğallığını” bozuyor ve klasik 

anlamda taşra konumuna sokulamayacak ufak kentçikler yaratıyor denilebilir. Tanıl 

Bora’nın da belirttiği gibi:  

 

Şok edici şehirleşme tecrübesi için artık büyükşehre gitmek şart değil; şehir 

şoku gezici bir kumpanya gibi taşrayı ziyaret ediyor. Taşranın ‘mahremi’ 

bozuluyor. (...) Neticede, benzeştirici, aynılaştırıcı bir süreçle karşı karşıyayız. 

Sanki her yer şehir ve her yer taşra - veya hiçbir yer... (Bora, 2016, s. 46). 
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Bu durum hayatın tüm alanını etkilediği gibi kültür alanını da etkilemiştir. Taşradaki 

sorunlar artık farklılaşmıştır, dolayısıyla sinema filmlerinde yer alan taşra imgesi de 

değişmiştir. Örneğin; Susuz Yaz (Metin Erksan, 1963) filminde taşrada yaşanan 

çelişkiler, çatışmalar artık başka şekillere bürünmüştür. Köydeki suya sahip olma 

mücadelesi veren karakter yerine Kasaba’sından kente göçmek isteyen karakter 

gelmiştir. Genel olarak Türk Sineması’nda taşranın kullanım amaçlarını incelediğimizde 

şu şekilde özetlemek mümkün olacaktır: 

 

- Edebiyat uyarlamalarından yararlanılarak çizilen, klasik köy çelişkilerinin feodal 

olanla mücadelenin alanı olarak taşra.  

- Kente göçme öncesinde zaman doldurma, zorunlu bir bekleyiş mekânı olarak taşra.. 

- Kentin ekonomik, sosyal ilişkilerinin ve iletişiminin (ya da iletişimsizliği) bir 

yansıması olarak taşra. 

- Toplumsal baskının, “kasaba ahlâkının” bir uygulanış alanı olarak taşra.  

- Sıkışmışlığın, tekdüzeliğin bir göstergesi olarak taşra.  

- Kentten kaçışın bir yansıması olarak taşra. 

- Geçmişe dönmenin, belleğiyle yüzleşmenin ya da arayışın bir karşılığı olarak taşra.  

- Bir sığınak aracı olarak taşra. 

- Benlik ile yüzleşme mekânı olarak taşra.  

- Politik olandan uzaklaşma mekânları olarak taşra 

 

Yukarıda yer alan taşra temalarını geliştirmek mümkündür. Taşra olgusu Türk 

Sineması’nda kendinden söz ettiren bir olgudur. Belirtilen taşra temalarına denk 

düşecek onlarca filmi belirtmek mümkündür. Örneğin; Kasaba (Nuri Bilge Ceylan, 

1997) filmindeki Saffet karakteri için yaşadığı taşra, kente göçme öncesinde zorunlu 

olarak zaman doldurduğu, sıkışmışlığın bir yansıması olarak görülmektedir ve ilk 

fırsatta Kasaba’dan göçüp kente ulaşmayı istemektedir. Ana Yurdu filmindeki Nesrin 

karakteri için ise taşra, üzerinde toplumsal baskı kurmaya çalışan, taassubun bir 

göstergesidir. Sonbahar filmindeki Yusuf karakteri için ise taşra bir sığınak, annesinin 

yanında huzurlu bir şekilde ölebileceği, kış da olsa yaylaya çıkarak özgürce karların 

üzerine uzanabileceği bir yerdir. Özellikle 2000 sonrası Türk Çağdaş Anlatı 
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Sinemasında taşranın ifade ettiği anlamlar çeşitlilik kazanmıştır. Yukarıda örnek olarak 

verilen filmler sinemasal yapısı itibariyle Türk Çağdaş Anlatı Sinemasına dahil 

edilebilecek tarzda filmlerdir. Bu filmlerin taşrada geçenleri ya da bir şekilde filmin 

sonunda taşraya dönüşün yaşandığı senaryolarında mekânsal olarak taşra, sinemasal 

anlatıma önemli bir katkı sağlamıştır. Mekânın bu kadar ön planda olduğu filmlerde, 

mekânın analiz edilmesi sorunsalı önemlidir. Bu durumda bir mekân olarak taşranın 

tartışılması, yönetmenleri taşraya iten nedenlerin araştırılması gerekliliğini beraberinde 

getirmiştir. Bu gereklilikten yola çıkarak sosyolojik analizin de katkısıyla filmlerin 

çözümlenmesi, mekânın bir parçası haline gelen karakterle birlikte ele alınmıştır. 

Sonbahar’da Yusuf’un içsel durumuyla, iskeleye vuran dalgaların benzerliği insan ve 

mekân odaklı analizin birlikteliğine bir örnektir. Taşranın ve taşradaki mekânların 

incelenmesi sorunsalı sinema yazınında son dönemde daha da fazla ve farklı açılardan 

incelenen bir konu haline gelmiştir. Nuri Bilge Ceylan sinemasını okumak anlatı, zaman, 

mekân (Akbulut, 2005), Taşrada Var Bir Zaman (Süalp ve Güneş 2010), 1990’lar Türk 

Sinemasından Taşra Görüntüleri: Masumiyet’te Döngü, Kapatılmışlık, Klostrofobi ve 

İroni (Suner, 2002), Son dönem Türk Sineması’nda taşranın temsili (Yılmazkol, 2011), 

Yumurta: ruha yolculuk (Büker, Akbulut, 2009) sayısı oldukça artan araştırmalardan 

sadece birkaçıdır.  

 

2.1.1.1. 1990 Sonrası Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında Taşranın Temsili 

 

1990 sonrası Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında taşranın nasıl temsil edildiğine dair 

bir analiz yapabilmek için öncelikle Türkiye’nin 1990 yılından sonraki sosyo-ekonomik 

yapısına ilişkin tahliller yapmak ve bu dönemin çeşitli yönlerden özetini çıkarmak 

gerekmektedir. 1990 sonrasında da Türkiye’deki nüfusun taşradan kentlere göçü devam 

etmiştir. Taşradaki kalkınma planlarının yeterli olmaması, var olan sanayinin kapanıp, 

bir kısmının da kentlerde toplanması taşradaki nüfusunda giderek azalmasına sebep 

olmuştur. Tarım, hayvancılık gibi Türkiye’de önemli bir üretim alanını oluşturan ve 

taşrada yaşayanlar için gelir noktası olarak görülen alanlardaki zayıflama nüfusun göç 

etmesindeki etkenlerden bir tanesidir. Hizmet sektörüne dayanan ekonomik alt yapı ve 

hizmet sektörünün de kentlerde toplanmış olması bir diğer sebep olarak 

sayılabilmektedir. 1980 sonrasında artan liberal politikalar, 1991 sonrasında 
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küreselleşmenin güçlenmeye başlaması ile birlikte artan ithalat ve 2000 sonrasında 

üretimin hizmet sektörüne öncelik verilmesi, azalan üretim (özellikle tarım ve 

hayvancılık) geçim koşullarının da zorlaşmasına sebep olmuştur. Bu dönemde kentler 

kalabalıklaşmış, göç ile birlikte sosyal adaptasyon daha da zor hale gelmiş ve işsizlik 

daha da artmıştır. Politik anlamda ise Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve 

Asya arasında kalan Türkiye ortaya çıkan politik krizlerden ve yaşanan savaşlardan 

olumsuz yönde etkilenmiştir. Birçok araştırmacı tarafından “Tek kutuplu dünya” olarak 

adlandırılan bu sistemde teknolojik olarak çağı yakalamaya çalışan fakat bunu yaparken 

dışa bağımlı hale gelen bir ülke profili gözükmektedir. Kalabalıklaşan kentler, ortaya 

çıkan sosyal ve fiziksel sorunlar, kent planlamasının yoksunluğu, yeni mekânların 

toplumun birbiriyle temas edici nitelikte olmak yerine izole edici bir tarza sahip olduğu 

bir kent tasviri yapmak mümkündür. Bu izolasyonun insan üzerindeki etkileri oldukça 

büyüktür. Toplumsal ilişkilerin zayıfladığı, kentte yaşayanların birbirlerine karşı 

tahammüllerinin kalmadığı, içerisinde bulunduğu yoksulluğu kendisi gibi kaynaklardan 

yoksun olanlardan çıkardığı bir toplum tipolojisi ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla idealler 

yerine bireysel isteklerin ön planda olduğu bir toplum tarzı yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Bu toplum tarzından entelektüeller de etkilenmiştir. Topluma ve ülkeye dair 

tahayyülleri 12 Eylül 1980 darbesi ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin 

dağılması ile birlikte yenilgiye uğrayan entelektüeller artık bu idealleri toplum için 

savunmanın ve gündelik hayatta, pratikte karşılık bulmasının zor olacağı düşüncesine 

kapılmışlardır. Bu durum da onları içsel sorgulamalarla, ideallerine uzaklaşmayla baş 

başa bırakmıştır. Cüneyt Cebenoyan bu durumu şu şekilde açıklamaktadır:  

 

Ben kavramsallaştırmaya çalışırken bu son dönem Türk sinemasını, 

“regresyon” kavramının işe yarayabileceğini düşünmeye başladım. 

“Regresyon” kavramı “gerileme” demek. “Gerileme” deyince hakaretamiz bir 

şeymiş gibi de gelebilir. (...) Öyle bir şeyden söz etmiyorum. Ama bir halden 

söz etmek istiyorum. (...) Bu halin de müsebbibinin 12 Eylül olduğunu 

düşünüyorum. Hepimizin yaşadığı bir şeyden söz ediyorum, buna kendimi de 

dahil ediyorum. “Gerileme”yle kastım ne? “Gerileme”yle bir duvara 

çarptığınızda, ilerleyemeyeceğinizi gördüğünüzde daha geri bir gelişim 
aşamasına rücu etmek gibi bir şeyi kastediyorum. “Taşra” da sanki bunun 

simgelerinden biri olarak çıkıyor karşımıza sinemada (Süalp ve Güneş, 2010, s. 

51-52). 
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Cebenoyan’ın bahsettiği “gerileme” ifadesi yukarıda belirtilen yenilmiş entelektüellerin 

politik ve psikolojik durumuna denk düşebilecek bir ifadedir. Toplum nezdinde istenilen 

seviyede bir yansıma bulamayan dünya görüşlerinin pratikte yaşadığı yenilgiler 

yönetmenleri taşraya iten sebeplerin arasındadır denilebilir. Bir anlamda “kentli” olan 

politik olan anlamında da görülebilmektedir. Her ne kadar taşraya giden karakterlerin 

bir kısmı politik olan ile yüzleşmeye devam etse de bu yüzleşmeler bellekte yerini 

koruyan, travmalar, anılar, deneyimler olarak varlığını korumaktadır. Esas olarak 

yaratılan karakterlerin yeni rolü, edilgen bir tavırla hayatı gözlemlemektir. Yönetmen 

Özcan Alper ise “Taşrada Var Bir Zaman” adlı kitapta Cüneyt Cebenoyan’ı doğrular 

nitelikte şunları söylemektedir:  

 

Bir yenilgi var ama bunu sadece 80 darbesine bağlayamayız, Sovyetler’in 

yıkılışı da var etken olarak. Siz “nostalji diyorsunuz... Ama beni de besleyen, 

ama bir taraftan da Cüneyt’in söylediği açıdan bakarsak belki tehlikeli bir şey 

ama melankoli duygusu var mesela. Çünkü hem karşı koymak istediğin bir 

dünya var, ama bir taraftan da toplumsal olarak bunu yanında hissetmiyorsa, 

sen kalkıp ürettiğin yapıtta bunu yansıtamıyorsun ki... O zaman öbür türlüsü de 

ya melodram ya da “sosyalist gerçekçilik” mi diyelim ona da, o oluyor. Evet, 

gerilemeye dönüşebilir bu aslında. Toplumsal ve siyasal dünyadaki gelişmelere 

bağlı bir gerileme ama...” (Süalp ve Güneş, 2010, s. 56). 

 

“Gerileme” kavramından yola çıkıldığında sanatın tüm alanlarında ortaya çıkan bu 

durum ise ideallerine hala bağlı fakat topluma karşı kırgın ve hayal kırıklığına uğramış 

bir entelektüel tarzı yaratmıştır. Bu entelektüellerin çektiği filmlerdeki taşraya dönüşün 

sebepleri arasında yukarıda belirtilen sebepleri de aramak gerekmektedir. Üniversite 

yıllarını kentte geçirmiş ve politika ile bir şekilde teması olmuş entelektüeller için taşra, 

bunlardan uzak, inzivaya çekildikleri bir yer anlamına da gelmektedir. Çoğu kez kentten 

yaralı, kırgın ya da yorgun dönen karakterlerin anlatımlarını yapabilmektedirler. Bu 

dönüş bazen de taşraya üstenci bakış ile bir dönüş olabilmektedir. Örneğin; Mayıs 

Sıkıntısı (Nuri Bilge Ceylan, 1999) filmindeki Muzaffer karakteri taşraya ve orada 

yaşayanlara karşı üstenci, duyarsız bir bakış açısına sahip bir entelektüeli temsil 

etmektedir. Aynı filmdeki Baba karakteri ise ideallerinden vazgeçmemiş, ağaçlarına 

sahip çıkan bir entelektüele yapılan bir vurgudur. Sonbahar filmindeki Yusuf karakteri 

ise taşraya yorgun ve yaralı dönen bir entelektüele yapılan bir vurgudur. Politik 

nedenlerle hapse giren ve yıllarca cezaevinde kalan Yusuf’un taşraya dönüşü hayatının 
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son anlarında ana yurduna sığınma, yaylaya çıkarak özgürce dolaşabilme isteğinden 

doğmaktadır. Geride bıraktığı yılları düşünürken idealleri uğruna hareket etmenin ve 

ideallerini gerçekleştirememenin verdiği hayal kırıklığı ve hüzünle dolmaktadır. Ana 

Yurdu filmindeki Nesrin karakteri ise eşinden boşanan ve kitabını tamamlamak için 

memleketine giden bir karakterdir. Kentte yaşadıklarını, hayal kırıklıklarını unutmak 

istemektedir. Taşra onun için sessiz, sakin ve dinlenerek yazabileceği bir kitabın yeri 

olarak görülmektedir. Taşrada geçmişte yaşadığı olumsuzlukları unutarak ya da bir süre 

görmezden gelerek hayalindeki kitabı yazmayı amaçlamaktadır. Taşrada gördüğü baskı 

ve ona karşı olan söylemler ise kent entelektüelinin taşrada yaşadığı olumsuzlukları 

vurgulamaktadır. Taşra bu noktadan sonra Nesrin için katlanılamaz bir iç sıkıntısına 

sahip olduğu ve baskı ile karşılaştığı bir mekâna dönüşmektedir. Dolayısıyla 

karşılaşmayı umduğu taşra ile karşılaştığı arasında çeşitli farklar bulunmaktadır. 

Taşradaki bu baskıya annesinin de eklemlenmesi Nesrin’de çeşitli yıkıntılara yol 

açmıştır. Yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun Pandora’nın Kutusu filmindeki Murat 

karakteri için söylediği sözler bir bakıma Nesrin için de geçerlidir: “belirli bir başlık 

altında toplanması gerekirse ‘kuşatılmış’ çocuklar bunlar. Fazla sevgiyle, fazla 

korunmayla, fazlasıyla her şeyin önlerine bahşedilmesiyle kuşatılmışlar” (Atam, 2011, s. 

650). Ana Yurdu’ndaki Nesrin karakteri de “kuşatılmış” çocuklardan bir tanesidir. 

Annesinin korumacılığı, müdahaleciliği, taşradaki toplumun baskısı ile birleşince 

Nesrin her yandan “kuşatılmış” olmaktadır. Nesrin taşraya dönerken zaten bu 

“kuşatılmışlıktan” kurtulmak istemektedir, bunun içerisinden kurtulurken de idealini 

gerçekleştirmek için taşraya döner.  

 

Taşradaki bir diğer temsil örneği ise taşra gelenekleri ve özelliklerinin ayrıntılı bir 

şekilde verilmesidir. Bu özelliklerden bir tanesi de işlenilen suçun kapalı kalmasıdır. 

Hülya Alkan, Vavien (Durul Taylan, Yağmur Taylan, 2009) filmi örneğinden yola 

çıkarak bu durumu şu şekilde açıklamıştır: 

 

İyi bir gözlemin ürünü olduğunu rahatça söyleyebileceğimiz Vavien’de 

hikâyenin sonunda elimizde kalan şeyin kahramanın her şey yolunda dedirten, 

bir tür rahatlama yaratan gülümsemesidir. Klasik hikâye anlatımının kırılması 

(suçlunun cezasını bulmaması, karısının sevgisinde eksilme olmadan, koşulsuz 

sevmeye devam etmesi) tam da taşrada, yerel kültürde, orada olanın 

yansımasıdır. Yanlışların, yalanların, suçun üstü kapanır (Alkan, 2015, s. 161). 
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Bu tarz bir genellemeyi tümüyle taşra için yapmak önermeyi yanlışlamaya 

götürebilmektedir fakat Türk Çağdaş Anlatı Sineması’nın bazı filmlerinde taşrada suçun 

üstünün örtüldüğü görülmektedir. Örneğin; Bir Zamanlar Anadolu’da (Nuri Bilge 

Ceylan, 2011) filmindeki otopsi sahnesinde, Doktor Cemal’in yardımcısı, cesedin 

ciğerlerinde toprak olduğunu söyler ve suçluların cinayeti işlerken diri diri gömerek 

öldürdükleri düşüncesinde olduğunu belirtir. Doktor ise bu bulguyu rapora yazmaz ve 

bir anlamda katilin daha çok ceza almasının önüne geçer. Son sahnede ise Cemal’in 

yüzüne kan sıçramıştır. Bu suçun üzerini kapamasına yapılan bir göndermedir. 

Öldürülen kişinin kanı doktorun da yüzüne sıçramıştır.  

 

Taşranın apolitik olma halini ise Özgür Yılmazkol şu şekilde özetlemektedir: 

“Taşra filmlerinde politik olmak kaybetmek demektir. Hayata orta yollu bak(a)mamak, 

yaşamın tümden altüst olması ve rotasını şaşırması demektir.” (2011, s. 65). Elbette 

taşrada yaşayanın da bir politikadan uzak bir politik görüşü vardır fakat burada önemli 

olan taşralının politikaya hep mesafeli olmasıdır. Bu mesafe biraz da politikanın kente 

ait bir olgu olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. Genel olarak taşralı için politika, 

tarımla ilgili ya da günlük ekonomik süreçlerle ilgili radikal bir değişiklik olmadığında 

seçimden seçime gidilip oy verilen bir süreç olarak görülmektedir. Yılmazkol taşraya 

gidiş süreci ve apolitik olma halini şu şekilde belirtmektedir: “Taşra anlatısına giden 

sürecin önemli yapıları olarak da apolitik ruh hali, örgütlü düşüncenin yokluğu, 

modernite ve yansımalarının her türlüsüne karşı duruş ve eleştirinin azlığı sayılabilir.” 

(2011, s. 62). Genel olarak taşraya gidişin, yönetmenlerin biraz da politikadan kaçma 

isteği ile orantılı olup olmadığı konusu tartışmalı ve net bir yorum yapmanın zor olduğu 

bir konu olacaktır fakat kentin politik olanla doğrudan ilişkili olduğu, taşrada anlatılanın 

ise dolaylı bir şekilde politika ile ilişkili olduğu yorumu yapılabilir. Taşrada karakterler 

üzerinden politik eleştiriler, değerlendirmeler dolaylı yapılırken kentte daha doğrudan 

bir şekilde yapılabilmektedir. Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında genellikle kentli 

karakter taşraya giderken, kentte mücadele etmiş fakat yenik düşmüş bir karakter olarak 

gitmektedir. Fakat karakterlerin önemli bir kısmı, - örneğin Sonbahar (Özcan Alper, 

2008) filmindeki Yusuf- kaybetmişliğine rağmen bundan pişmanlık duyan bir yapıya 
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sahip değildir. Bu durum da yönetmenin karakter nezdinde göstermiş olduğu ideallerine 

bir saygı göstergesidir denilebilir. 

 

2.1.1.1.1. 1990 Sonrası Türk Çağdaş Anlatı Sineması’nda Kaçış Mekânı Olarak 

Taşra 

 

1990 yılı sonrası Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında taşra temsilleri incelendiğinde, 

taşranın bir kentteki sıkışmışlıktan, kent ile bağıntı kurulabilecek çoğu şeyden bir kaçış 

için gidilen yer olarak görüldüğü sonucunu çıkartmak mümkündür. Kalabalık kentlerin, 

çok katlı binaların çoğalması, sosyal mekânların sayıca azalması gibi bir çok sorun 

beraberinde, kente olan aidiyetin sorgulanmasına yol açmıştır.  Yeşim Ustaoğlu’nun 

Pandora’nın Kutusu filmi kent yaşamında birbirinden kopmuş, duyarsızlaşmaya 

başlamış, sıkışmışlık hissine sahip bir orta sınıf anlatısıdır. Alzheimer olan bir yaşlı 

kadın ve onun çocukları, torunu ile yaşadığı olaylar etrafında dönen filmde yaşlı kadın 

ve torunu Murat memleketleri Karadeniz’e dönmektedir. Murat içerisinde yer aldığı 

sıkışmışlıktan kaçmak istemekte, yaşlı kadın ise Alzheimer’ın da etkisi ile yıllar önce 

kaybolan eşini ormanda bulacağını umut etmektedir. Murat’ın içerisinde bulunduğu 

durumu ise Yeşim Ustaoğlu şu şekilde özetlemektedir.  

 

O kendisine annesinin kurduğu hapishaneyi, kendisine her şeyin bahşedildiği 

hapishaneyi tercih etmiyor. Yani, çok iyi okullar, seçilmiş bir hayat, 

yönlendirilmiş çoktan tasarlanmış bir hayat. Yani kendi karakterini 

oluşturabilmek ve yaşayabilmek, kendi kimliğini inşa etmek, kişiliğini, hayatını 

organize edebilmek, yaratabilmek, kendi gibi olabilmekle ilgili bütün her şey 

aslında Murat’ın elinden alınmış. Aslında çok güzel ve süslü bir hapishanenin 

içine konulmuş. Orada yaşamak istemiyor. Onun içinde kalmak istemiyor. 

Kendi kişiliği, kimliği, karakteri çatışıyor bununla... O arıyor, hayatı arıyor. 

Hayatın anlamını arıyor. Onu motive edecek bir şeyi arıyor (Atam, 2011, s. 

648). 

 

Murat karakterinin içerisinde bulunduğu durum bir kimlik arayışı olarak taşraya dönüş 

başlığı altında da incelenebilecek bir durumdur. Kendi hapishanesinden çıkarak, 

anneannesi ile birlikte taşraya dönüş isteği aynı zamanda kimliğini de şekillendireceği 

bir sürece hazırlıktır. Alzheimer olan anneannesinin sürekli memleketine dönmek 

istemesi aynı zamanda ideallerinden, toplumsal temastan uzaklaşan, bireyselleşen 

topluma yapılan bir eleştiridir. Modern kent toplumunun simgesel anlamda Alzheimer’a 
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yakalanması değerlerinden uzaklaşması anlamına gelmektedir. Anneleri kaybolan ve bu 

durumu pek de umursamayan (bir çocuğu dışında) çocuklar ile yıllar önce kaybolan 

eşini bulmak için ormana giden Alzheimer’lı anne karşıtlığı üzerinden modern ve 

bireyselleşmiş kentli, orta sınıf toplumunun yergisi Pandora’nın Kutusu’nun verdiği 

önemli mesajlardan bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Bu durumda Murat için 

anneannesi ile taşraya dönüş, bu izole edilmişlikten, “kuşatılmışlıktan” bir kaçıştır. Aynı 

zamanda da bir kimlik arayışıdır, kendi kimliğini şekillendirebilmek için bir fırsattır. 

“Türk Sineması’nda son dönem taşra fonunda geçen filmlerin karakterleri hayatı daha 

anlamlı kılabileceklerini düşündüklerinden dolayı içinden toplumsal yapılara geri 

dönmektedirler” (Yılmazkol, 2011, s. 59-60). Kış Uykusu filmindeki Aydın karakteri de 

bir bakıma kaçışı yaşamıştır. Kentten, kentte savunduğu değerlerden uzaklaşmıştır. 

Türk Çağdaş Anlatı Sineması’nda kaçış mekânı olarak taşraya örnek olarak 

verilebilecek filmlerden biri de Ana Yurdu filmidir. Kitabını bitirmek isteyen Nesrin 

karakteri, kentteki sıkışmışlıktan, onu kuşatan olumsuz durumlardan kaçarak taşraya 

gelmiştir. Sonbahar filmindeki kaçış ise bir zorunlu dönüştür. Kendisini taşraya ya da 

doğaya teslim etme söz konusudur. Kentten yorgun ve yıpranmış olarak dönen bir 

karakter olan Yusuf, taşrada bir anlamda soluklanmakta, doğa ve kendisi ile baş başa 

kalmaktadır. “Özgürlük sözcüğü önemli bir gerilimi, var olanlar arasında belki de en 

önemli gerilimi dile getirmeye yarar. İnsanlık hep çekip gitmek ister; gidilecek yerin adı 

olmadığında, bu yer belirlenemediğinde ve sınırları da görülemediğinde, özgürlük diye 

adlandırır” (Canetti, 2015, s. 15). Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında gitmenin temelini 

oluşturan tema taşraya dönüş ya da kaçıştır. Bu bir anlamda ‘özgürlük’ için de yapılan 

bir eylemdir. Kentte sıkışmış olan ya da kentin politik yanından yorgun olan, 

bireyselleşmiş ilişkilerinden çıkmak isteyen karakter taşraya dönmektedir.  

 

2.1.1.1.2. 1990 Sonrası Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında Kimlik Arayışı Olarak 

Taşra 

  

1990 sonrası Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında yaratılan karakterlerin bir bölümü 

varoluşsal problemler yaşamaktadır. Varoluşsal problemlerin arka planında sahip 

oldukları hayatların içerisinde yaşadıkları çıkışsızlık, sıkışmışlık durumu yatmaktadır. 

Bu varoluşsal problemlerin sorgulanması, kendi kimliğini oluşturabilme sürecine 
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girilmesi, çıkışsızlık ve sıkışmışlık durumlarının aşılması için mekânsal çözümler 

bulunabilmektedir. Bu noktada karakterler bazen bilinçli, bazen de zorunlu olarak 

taşrayı keşfeder. Taşra onların hem geçmişi, hem kimliğinin keşfi olması için bir 

zorunlu durak haline gelmiştir. Örneğin; Semih Kaplanoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı 

Yumurta (2007) filmindeki Yusuf karakteri için zorunlu olarak taşraya dönüş, 

geçmişteki kimliğini anımsaması için bir fırsat oluşturmuştur. Seçil Büker ve Hasan 

Akbulut’un da belirttiği gibi: 

 

Yusuf’un taşrayı ve çocukluk anılarını yeniden keşfettiğini söyleyebiliriz. Belki 

de bunu taşrayı “yeniden öğrenme” olarak nitelendirebiliriz. Yusuf’un taşraya 

geldiğinde canlandığını söyleyebiliriz. Uzak’ın Mahmut’u için taşra ne kadar 

kurtulunması, arkada unutulması, hatta sessizliğin ölü diline terk edilmesi 

gereken bir hayalet, bir ruh ise, Yumurta’nın Yusuf’u için de yeniden 

anımsanması ve yüzleşilmesi gereken bir gerçekliktir. Bu nedenle Yusuf’un 

ana evindeki ilk sabahında çocuğa, kendi çocukluğu olarak bakması oldukça 

anlamlıdır. Çünkü bu taşra unutmayı değil, anımsamayı içerir (2009, s. 57). 

 

Taşra, karakterler için hem geçmişi yeniden hatırlama sürecine destek olurken, hem de 

kendini sorgulayacağı, etrafında bulunan çeperlerin dışına çıkacağı bir mekân işlevi 

kazanmaktadır. Yusuf karakterinin İstanbul’da dükkanının içinde yalnızlaşmış bir 

şekilde yaşamasını bozan taşra, hayatını monotonluktan çıkarmıştır. Böylece taşraya 

zorunlu dönüş, “Yusuf’un sahaf dükkanındaki tekdüze yaşamının akışını bozmuştur” 

(Büker ve Akbulut, 2009, s. 60). Bu tekdüze yaşamdan çıkış, Yusuf’un etrafındaki 

kişileri de kısmen keşfetmesine, diyalog kurmasını sağlamıştır. Denilebilir ki, taşra hem 

sorgulama, kimlik keşfetme, kentlerdeki çeperlerden dışarı çıkma dürtüsünün 

gerçekleşme imkânını yaratırken, hem de geçmişin yeniden hatırlanmasını sağlar. Bu 

hatırlama, kentte unutulan yeniden kazanmak istenilen veya ihtiyacı duyulan 

yaşanmışlıklar ve değerlerdir. Bir anlamda karakter, kentte kaybettiği asıl kimliğine geri 

dönüşü taşrada yakalamaya çalışmaktadır. Taşra, bu geri dönüş, hatırlama isteğinin bir 

başlangıcı olarak görülmektedir. Karakterler bazen geçmişe geri dönme isteğini taşrada 

gerçekleştireceklerini umarken, bazen de taşra kentte bıraktıkları çeperlerin, içsel 

hapishanenin bir başka versiyonunu kurdukları bir mekân haline gelmektedir.  

 

Mayıs Sıkıntısı’nda yitirilmiş masumiyeti/geçmişi yeniden bulma arzusuna 

aracılık eden ‘taşra’, Kış Uykusu’nda hırs, azim ve kendinden eminlikle inşa 

edilmiş bir ‘hayat projesi’ne çevriliyor. Aydın, bütünüyle kendine yetebileceği, 
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etrafında olmasını istediği insanlar dışındakilerle asgari irtibat kurarak hayatını 

sürdürebileceği bir mikro sistem kurmuş (Yücel, 2014, s. 26). 

 

Kış Uykusu’ndaki Aydın karakteri de kendisine taşrada kurduğu yaşam alanı ile 

dışarıdan soyut bir şekilde yaşamaktadır. Bir bakıma kentten getirdiği kimliğini taşrada 

da devam ettirdiği bir alan yaratmıştır. Ana Yurdu filmindeki Nesrin karakteri ise kentte 

yaşadıklarını unutmak, kendi ideallerine odaklanmak için taşraya gelir. Kendi 

kimliğinin bir ideali olarak somutlaştırmak istediği kitabını bitirmek için 

memleketindedir. Nesrin taşrada kimliğini korumak isteyen bir karakterdir. Annesinin 

ve taşrada yaşayan diğer kişilerin fiziksel ve sözel olarak gerçekleştirdiği baskıya karşı 

kendi kişiliğini, kimliğini korumak, karakterin en fazla mücadele sarfettiği olaydır.  

 

Geçmişe ve geçmişin mekânı olan taşraya dönüş, kimlik arayışında olan yönetmenin 

kendi yaşadığı deneyimlerin önemli olduğu ve bunları bir şekilde anlatma ihtiyacı 

hissetmesinden kaynaklanabilmektedir. 

 

Son dönemde çekilen pek çok filmin mekânı olarak seçilen Anadolu kentleri ve 

kasabaları, kültürleri, hatta mekân isimleriyle filmlerde yer alır. Bu geçiş söz 

konusu yönetmenlerin kasabada doğmuş ve büyümüş olmaları ile 

ilişkilendirilebilir. Kendi hikâyelerini anlatmak istemeleri, mekânın büyük 

ölçüde şekillendirdiği bir aidiyet arayışı, filmlerinin temelini oluşturur (Alkan, 

2015, s. 154-155). 

 

Eskinin değerlerini hatırlama ve onlara sahip olma isteği taşraya dönüşteki önemli 

nedenlerden biri olarak değerlendirilebilir. Karakter bunu çoğunlukla ifade etmese de, 

sığınacağı bir taşranın ve orada güvenebileceği insanların olması karakteri 

rahatlatmaktadır. Mekânsal olarak taşra ve orada gezdiği yerler bir anlamda kaybettiği 

değerleri de hatırlatmaktadır.  

 

Kimlik yerleri, genellikle insanın kendi kendine verdiği ve bir sığınaktan 

ziyade yuva niteliği gösteren ev ve çalışma mekânlarında somutlaşırlar. Ancak 

müdavimi olduğumuz bir nargileli çay ocağı, bir çınar altı kahvesi, bir balıkçı 

sığınağı da olabilirler. Benliğimizi yansıtan işaretlerle yüklü kimlik yerleri, 

aynı zamanda bu kimliği zaman içinde taşıyarak kimliğin sürekliliğini sağlarlar 

(Bilgin, 2013, s. 99). 
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Bu “kimlik yerleri”, “yuvaya” dönen karakteri onarıcı bir işleve de sahip olabilmektedir. 

“Kimlik yerleri”nin işlevlerini Nuri Bilgin şu şekilde ifade etmektedir: “Kimlik yerleri, 

psikolojik ve sembolik yatırım yerleridir. Kişisel kimliğimiz / benliğimizle ilgili 

durumları, olayları ve şeyleri barındırırlar. Kişiselleştirilmiş, kendilenmiş, tanıdık 

kılınmış, benlik imajımıza eklemlenmiş ve ‘benim’ dediğimi eşyaları kapsarlar. Eşyalar, 

bu yerlerin en önemli öğelerindendir” (2013, s. 99). Sonbahar filminde Yusuf’un 

enstrümanı olan tulum buna örnek olarak gösterilebilir. Tulum hem Yusuf’un “benlik 

imajına eklemlenmiş” bir enstrümandır, hem özgürlüğüne yapılan vurgudur ve hem de 

kendi ölümüne yakılan ağıtın habercisine dönüşmüştür. Filmin bununla noktalanması 

Yusuf’un özgürlüğünden ve ideallerine bağlılığına da yapılan bir göndermedir. 

 

2.1.1.1.3. 1990 sonrası Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında Sıkışmışlığın,  

Monotonluğun Simgesi Olarak Taşra 

 

Türk Çağdaş Anlatı Sineması’nda taşra temsilleri daha önce de belirtildiği gibi 

çeşitlilikler göstermektedir. Filmlerin temalarında görülen taşra temsillerinde belirgin 

olan noktalardan bir tanesi de taşranın sıkışmışlığın ve monotonluğun bir simgesi olarak 

görülmesidir. Akbulut’un Nuri Bilge Ceylan Sineması için belirttiği taşra teması Türk 

Çağdaş Anlatı Sinemasındaki birçok filmde geçerli olan bir temadır.  

 

Taşra, yalnızca üzerinde yaşanılan bir yerleşim birimi olarak değil, aynı 

zamanda karakterleri ve onların kimliğini de tanımlayan, ruh durumlarını 

yansıtan önemli bir kavramdır. Doğası güzel ve dinlendirici olsa da taşra, 

durağanlığı, birbirine benzeyen geçmek bilmez zamanı ile ebedi bir sessizliğe 

mahkum edilmiştir. Bu nedenle taşra, her zaman yaşlılıkla ilgilidir ve 'ölüm'e 

yakındır (Akbulut, 2005, s. 167). 

 

Taşranın “ölüme yakınlığı” biraz da Özcan Alper’in Sonbahar (2008) filmindeki Yusuf 

karakterini anlatıyor gibidir. Taşra bir anlamda hayatın son dönemlerinde yerleşilen ve 

ölümün beklendiği bir durak olarak görülebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra taşra her 

gün hemen hemen aynı olayların yaşandığı, konuşulan konuların birbirine benzer 

olduğu, görülen kişilerin artık tüm özellikleriyle bellekte yer ettiği bir yerdir. Böyle 

olması sebebiyle de durağan ve bu durağanlığın belli süreden sonra genç ve orta yaşlı 

insanlar için katlanılamaz duruma dönüştüğü bir sürece evrilmektedir. Bu sebeplerden 
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dolayıdır ki; filmlerdeki karakterlerin bazıları taşradan kente göçmek istemektedir. 

Elbette bunun sebepleri arasında sosyo-ekonomik imkânların kısıtlı olmasını da 

belirtmek gereklidir.  

 

Filmlerdeki karakterlerin mekân olarak taşra ile ilişkisine bakıldığında içerisinde 

bulundukları durumdan çıkmak isteyen karakterler gözükmektedir. Taşranın o küçük ve 

değişimin uzun aralıklarla olduğu sokaklarında dolaşan, içsel sıkıntılarını kameranın 

tanıklığı ile yüzlerinden gözlemleyebildiğimiz karakterlerinin aklında taşradan kente 

gitme isteği vardır. Mayıs Sıkıntısı’ndaki Saffet karakteri buna örnek olarak 

gösterilebilir. Muzaffer’in çekeceği filmde oynamayı kabul eden fakat Muzaffer’den de 

İstanbul’da kendisine iş bulmasını ve taşradan kendisini kurtarmasını isteyen bir 

karakterdir. Muzaffer ise taşraya gelen ve oradakileri uzaktan gözlemleyen bir kentlidir. 

Adeta “Taşranın ‘mahremi’ bozuluyor” (Bora, 2016, s. 45). cümlesini doğrular nitelikte, 

taşranın “mahremi”ni bozan Muzaffer, anne babasının sesini gizlice kaydetmekte, 

Saffet’in görüntüsünü yine habersiz bir şekilde çekmektedir. Buna ek olarak yıllardır 

kadastrocuları bekleyen babası Emin, Muzaffer’in filminin çekimine gittikleri gün 

evlerinin oradaki ağaçların yanında olmadığı için ağaçlar işaretlenmiştir. Saffet ise 

kentte iş bulma ve filmde oynama umudu ile fabrikadaki işinden ayrılmıştır. Kısacası 

taşranın “mahremi”, durağanlığı kentli Muzaffer’in gelmesi ile bozulmuştur. Geriye 

yine ağaçlarını kaybetme riskinin verdiği sıkıntı ile hayatına devam edecek olan Emin, 

taşradan kaçma isteği ile kalan Saffet kalmıştır. Taşranın “kaderi” aynı şekilde 

sürmektedir. Şükrü Argın’ın da belirttiği gibi: “Masum olduğu ölçüde mahzun bir 

sözcüktür ‘taşra’. Tali ve talihsiz bir yerin adıdır yani. (...) Varlığını, kendi dışındaki bir 

‘merkez’in varlığına borçlu olan bir ‘dış’tır çünkü” (2016, s. 274). Nurdan Gürbilek, 

taşrada yaşayanların hissettiği sıkıntıyı şu şekilde özetlemiştir: “Ancak taşrada 

bulunmuşların, hayatlarının şu ya da bu aşamasında taşranın darlığını hissetmişlerin, 

hayatı bir taşra olarak yaşamışların , kendi içlerinde bir şeyin daraldığını, benliklerinin 

bir parçasının sapa ve güdük kaldığını, giderek bir taşradan ibaret kaldığını 

hissedenlerin anlayabileceği bir sıkıntı” (2014, s. 56). Taşraya ait olan bu sıkıntı 

sinemamızda karakterlerin söylemlerinin yanı sıra uzun ve sessiz, yakın plan 

çekimlerinde, kameranın ağır hareketliliğinde anlatılmaya çalışılmıştır. Taşranın bir 

diğer etkisi ise yönetmenlerin ve senaristlerin hayatlarının bir bölümünü -özellikle 
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çocukluk- etkileyen bir yer olmasıdır. Bu etkiden dolayı da taşrayı çocuk gözüyle 

anlatmayı da iyi bir şekilde yapabilmektedirler. Gürbilek’in vurguladığı gibi: 

“çocukluğumdan tanıdığım bir sıkıntı bu” (2014, s. 56) olarak nitelendirilebilir. 

 

Günümüzde taşra da “gözetleyen” konumuna gelmiştir. İnternet teknolojisinin 

telefonlara kadar girmesi ile kentte olan bitenin, “moda” olanın, “modern” olarak 

adlandırılanın, kısacası her şeyin yansıması taşrada da gözetlenmektedir. Fakat yine de 

değişmeyen bir durum vardır ki; o da kente bağımlı olan bir taşradır. Bundan dolayıdır 

ki Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında taşrada yaşayan karakterlerde var olan içsel sıkıntı, 

sıkışmışlık hissi, ilk fırsatta kente gitme isteği, yeni yapılacak filmlerde de olacağa 

benzemektedir. Bu hissin bir benzeri de kentli karakterlerde yaşanmaktadır. Onların da 

birçoğu kentten uzaklaşıp, taşraya dönme isteği duymaktadırlar. Bu durum belki de 

modern toplumun paradokslarından bir tanesidir. Geçmişte taşraya ait olan bu 

monotonluk, sıkışmışlık durumu artık kentli insana da sirayet etmiştir. Bunun nedeni de 

daha önce belirtildiği gibi kentli insanın yaşadığı yalnızlaşma, sıkışmışlık durumudur. 

Bu durum kentli insanı taşraya iten nedenlerin en başlarında gelmektedir.  

 

2.2. Heterotopya Kavramının Sinemada İnsan ve Mekân İlişkisi Açısından 

İncelenmesi 

 

Varolduğumuz dünya içerisinde insanlar kendilerini mekâna, yaşadıkları 

coğrafyalara göre konumlandırırlar. Bu konumlanış bazen bir zorunluluk halinden 

dolayı olabileceği gibi bazen de bilinçli bir seçim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

noktada bilinçli bir tercih olarak mekânın yaratılması, onu yaratan insanın ona biçtiği 

rol ile varolmaktadır. Mekâna insan tarafından nasıl bir rol biçilmiştir? Bu sorunun 

yanıtını verebilmek için rolü biçen kişinin ya da toplumun politik ve sosyal olarak 

konumlanışını incelemek gerekmektedir. Stavrides’in de belirttiği gibi: 

 

İnsanlar mekânı yalnızca tecrübe etmez, aynı zamanda onun aracılığıyla 

düşünür ve hayal kurarlar. Dolayısıyla mekân yalnızca (anlamlı bir yaşam 

koşulu olarak deneyimlenen ve anlaşılan) halihazırdaki toplumsal dünyayı 

değil, eylem esinleyebilen ve kolektif düşleri ifade edebilen başka mümkün 

toplumsal dünyaları da şekillendirir. (Stavrides, 2016, s. 11). 
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Dolayısıyla mekân bir toplumsal tahayyülün soyut bir idealinden yola çıkarak, pratikte 

somut gerçekliğe bürünen bir hal alabilmektedir. Bu gerçeklik, hareket halinde olan 

insanlığın yeni toplumsal tahayyüllerinin pratikleridir. 

 

Bu araştırmada filmlerdeki mekânları incelerken heterotopya kavramına sık sık 

başvurulacaktır. “Heterotopya” (2016: 295) kavramı Michel Foucault tarafından mekân 

üzerine değerlendirmelerde kullanılan bir kavramdır. “Heteropik mekân, birçok mekânı, 

işlevi, konumu ve gerçekte birbiriyle ilişkisiz gibi görünen pek çok etmeni içinde 

barındıran mekândır” (Öztürk, 2013, s. 21). Foucault çeşitli heterotopya 

örneklendirmeleri yapmakla beraber, çoğu araştırmacı için ucu açık olarak 

nitelendirilebilecek tanımlamalar yapmıştır. Foucault’a en çok atıf yapılan heterotopya 

kavramsallaştırmasının şu şekilde alıntılanabilmesi mümkündür:  

 

Heterotopyanın, birçok mekânı, birçok mevkiyi kendi içlerinde bağdaşmaz 

olan birçok mekânı tek bir gerçek yerde yan yana koyma gücü vardır. Örneğin 

tiyatro birbirine yabancı bir dizi yeri, sahnenin dikdörtgeni üzerinde art arda 

geçirir; örneğin sinema çok ilginç, dörtgen şeklinde bir salondur, dibindeki iki 

boyutlu bir ekranda üç boyutlu bir mekânın yansıdığı görüşür; fakat belki de 

çelişik mevkiler biçimindeki bu heterotopyaların en eskisi, en eski örnek 

bahçedir (Foucault, 2016, s. 298). 

 

Sinema, hem fiziksel anlamda sinema salonu olarak heterotopik bir mekândır hem de 

bazı filmlerdeki mekânlar açısından heterotopik mekânlara sahiptir. Heterotopik 

mekânlar bizim birbiriyle ilişkisiz gördüğümüz, çelişki içerisinde bulunan yerleri 

içerisinde bulunduran bir mekândır. Düzenin ve düzensizliğin, iyinin ve kötünün, 

hayalin ve gerçeğin iç içe olduğu bir mekân olarak tanımlanabilir. Yine Foucault’dan 

alıntılayacak olursak:  

 

Heterotopyalar her zaman bir açılma ve kapanma sistemi gerektirirler; bu, 

heterotopyaları hem tecrit eder hem de nüfuz edilebilir kılar. Genel olarak, 

heterotopik bir mevkiye bir değirmene girilir gibi girilmez. Ya orada zorla 

kalınır; kışlanın, hapishanenin durumu budur ya da kurallara ve arınmalara 
boyun eğmek gerekir. Oraya ancak belli bir izinle ve belirli davranışları yerine 

getirdikten sonra girilebilir. Ayrıca, bu arınma faaliyetlerine tümüyle adanmış 

heterotopyalar da vardır; Müslümanların hamamlarında olduğu gibi yarı-dinsel, 

yarı-sağlıkla ilgili arınma ya da İskandinav saunalarında olduğu gibi görünüşte 

tamamen sağlıkla ilgili arınma (2016: 300). 
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Foucault’un tümüyle arınma için ayrılmış alanlar olarak nitelendirdiği yerler, Türk 

Çağdaş Anlatı Sineması’nda da görülen ve işlevsel olarak bu anlamda kullanılan 

yerlerdir. Bir Zamanlar Anadolu’da filmindeki doktor karakteri hamama gider ve bir 

anlamda taşranın bozkırında şahit oldukları olaylardan dolayı arınmak istemektedir. 

Buradaki hamam, karakterin içsel olarak arınmaya çalıştığı heterotopik bir mekândır. 

Sinemamızdaki heterotopik mekânlara verilebilecek birçok örnek mevcuttur. Bunlardan 

bir tanesi de Türkiye’de iç içe giren taşra ve kent olgusunun sinema filmlerinde de iç içe 

girmesidir. Kentsel mekânlara dair Edward W. Soja’nın belirttiği örnekler Türkiye’deki 

taşra ve kent arasındaki çelişkilere, kentin kendi içerisinde yer alan birbiriyle zıt 

mekânlara örnek olarak gösterilebilir. 

 

Los Angeles’ın sınırına doğru batı ve kuzey yönünde genişleyen muazzam 

büyüklükteki yeni Kore Mahallesi; kuzey-batıdaki henüz kendi “mahallelerine” 

kavuşmamış Filipinli grupları ve çok daha fazlası: ‘kendi içinde uyumsuz olsa 

da geriye kalan tüm mekânla ilişkili bir işleve sahip çeşitli mekânları, çeşitli 

alanları tek bir gerçek yerde yan yana getirebilen’ sersemletici bir dizi 

Foucaultvari heterotopya (Soja, 2017: 319). 

 

Soja’nın vurguladığı mekânlar İstanbul ve diğer büyükşehirler ile taşradaki bazı 

yerleşim yerleri için de geçerlidir. İstanbul’da birbirine oldukça yakın konumda bulunan 

Cihangir, Tarlabaşı, Kasımpaşa, Tophane gibi muhitleri saymak heteretopik mekânları 

örneklendirmek için yeterli olacaktır. Farklı sosyal yaşama ait, farklı düşünüşleri insan 

topluluklarının yaşadığı bu muhitler birbirleriyle “uyumsuz olsa da”, “yan yana” 

yaşayabilmektedirler. Bunun yanı sıra bir taşra kentini düşündüğünüzde, alışveriş 

merkezleri, zincir sayılabilecek marketler, dükkanlar yani kentin yüzünü yansıtan bazı 

mekânlar ile taşranın kendine özgü mekânları bir arada bulunmaktadır. Bunlar 

heterotopik mekânlara örnek olarak gösterilebilecek yerlerden sadece bazılarıdır. Türk 

Çağdaş Anlatı Sinemasında bu mekânları görebilmekteyiz. Örneğin; Mayıs Sıkıntısı’nda 

evin içerisinde televizyonun açık olduğu sahnede çizilen mekân ve duyulan sesler 

kentin alameti iken, dışarı çıkıldığında duyulan ağaç yapraklarının ve kuşların sesleri, 

ağaçların arasından güneşin süzülmesi, taşranın mekânsal göstergeleridir. Heterotopya 

kavramına ilişkin araştırmaların çeşitlendirilmesine önemli katkı sağlayan 

araştırmacılardan biri de Stavros Stavrides’tir. Araştırmacının görüşüne göre: 

“Foucault’nun heterotopya tariflerini yeniden formüle etmek suretiyle, bir insani 
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özgürleşme geleceğini ‘prova eden’ bütün mekânsal deneyimleri heterotopik 

deneyimler olarak ele alabiliriz” (Stavrides, 2016, s. 23). 

 

Stavrides’e göre önemli olan aşama toplumların mekânı özgürleştirmelerinden çok, 

toplumsal tahayyüllerinin karşılığı olarak, özgürleşme aşamasının bir denemesi olarak 

mekâna adım atmaktır. Burada özellikle “geçit” kelimesine vurgu yaparak şunları 

belirtmiştir: “Bütün geçitler ‘bir yerlere doğru açılan geçitler’dir. Birer geçit olarak 

heterotopyalar, olan biten her şeyin belirli bir istikamete sahip olmaksızın önceki 

düzenden ayrıldığı, hareket halindeki yerlerdir” (Stavrides, 2016, s. 159). Bundan yola 

çıkarak denilebillir ki; kentteki sıkışmışlıktan, bireysellikten taşraya dönen karakter bir 

“geçite” adım atmışlardır. Bu geçit, daha önce kentte kaybettiği değerlerin, geçmişteki 

“bozulmamış” insani ilişkilere dönülmesi amacıyla geçilmeye çalışılan bir geçittir. Bu 

geçit kendini tekrar şekillendirmeyi, kimliğini yaratmayı amaçlayan bir idealin 

mekânsal karşılığıdır ve heterotopik bir mekândır. Stavrides’in Turner’e atıf yaparak 

belirttiği gibi (2016, s. 160) bu süreç başka bir kimliğe geçişte kendi kimliğinden 

kurtuluş denemesidir. Buradaki süreç sancılı bir süreçtir. Tıpkı Türk Çağdaş Anlatı 

Sinemasının kentteki ve taşradaki yalnız karakterleri gibi. Bu karakterlerin bazıları 

başka bir kimliğe adım atıştaki ısrarı gösterebilmektedirler ve “geçit”ten geçerek yeni 

bir kimliği üstlenmeye çalışırlar.  

 

 

2.3. 1990 sonrası Türk Çağdaş Anlatı Sinemasının Heterotopik Mekânları 

 

Türkiye’de özellikle 2000’li yıllarda etkisini arttıran Çağdaş Anlatı Sinemasına 

dahil edebileceğimiz yönetmenlerin tercih ettiği mekânlar ayrı bir inceleme konusunu 

getirmektedir. Bu gereklilik, daha önce de değinildiği gibi Türkiye’nin toplumsal 

değişimini ve bu değişimin sinemaya etkisini anlamaya da fayda sağlayacaktır. 1990 

sonrası Türk Çağdaş Anlatı Sinemasının heterotopik mekânları sinemasal anlatıyı 

güçlendiren bir işleve sahiptirler. Karakterler ve mekânlar bazen birbiriyle çatışma 

bazen de uyum içerebilir. Stavrides heterotopya alanları ile ilgili şunları belirtmektedir: 

“Heterotopya alanları iç uyuşmazlıklar ve gerilimler içerir. Tek bir alanda birçok 

mekânın bir arada var olması, görünüşe bakılırsa sınıflandırma uygulamasını krize 
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sokar” (2016, s. 153). Heterotopya alanları, genelden özele gidersek filmlerdeki taşra - 

kent çatışması veya iç içeliğinden başlayarak karakterlerin yaşadığı, bulunduğu, gezdiği 

mekânlara kadar karşımıza çıkabilmektedirler. Örneğin; Uzak filminde Mahmut’un evi 

heterotopik bir alan olarak nitelendirilebilir. Taşra’dan gelen Yusuf’un varlığı 

Mahmut’un evini heterotopik bir alana dönüştürmektedir. Karakterlerin arasında var 

olan gerilim, Mahmut’un çizdiği yaşam alanı sınırlarına Yusuf’un dahil olmaya 

çalışması - ve kısmen dahil olması - Stavrides’in belirttiği “iç uyuşmazlıklar ve 

gerilimler”i arttıran bir niteliğe sahiptir. Yusuf ise kendisi için gerekli olan “geçit”ten 

(Stavrides, 2016, s. 159) adımını atmıştır. Artık eski taşra yaşamından kurtulmaya 

çalışmaktadır. Mahmut ise buna izin vermemeye çalışır ve evdeki gerilim devam eder. 

 

Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında yer alan heterotopik alanları çoğaltmak 

mümkündür. Örneğin; Sonbahar (Özcan Alper, 2008) filmindeki Yusuf karakteri için 

köydeki evleri bir hapishaneyi çağrıştırmaktadır. Kapalı bir mekân olan ev yıllarca 

kaldığı hapishaneyi çağrıştırmakta, dışarıda yattığı yer ise özgürlüğe gönderme 

yapmaktadır. Özgürlük ve esaretin çatıştığı, Yusuf için yaşadığı deneyimlerle birlikte 

gerilimin ve çatışmanın arttığı bir heterotopik alana dönüşmüştür. Yusuf’un “geçit”i ise 

hapishaneden çıkıp köyüne dönmesidir. Foucault’un tezlerinden yola çıkan Stavrides, 

heterotopyaları şu şekilde ifade eder: “heterotopyalar kompleks dünyalar olarak, 

yönetim düzeninin resmen dışında olmakla kalmayıp, aynı zamanda bir ‘anti düzen’in 

doğuş alanları olarak da görünür” (2016, s. 152). Yusuf’un yarattığı “anti düzen” 

mekânı, dışarıda ormana doğru uyuduğu yer iken, kapalı bir mekân olan ve hapishaneyi 

çağrıştıran ev ise “düzen”i ve denetimi temsil etmektedir. Yusuf ise bu “denetim”den 

kaçmaktadır. “Foucault bize hayal ürünü olarak değil, halihazırda var olan toplumsal 

süreçlerle temas içindeyken ‘ötekilik’, başkalık, ve dolayısıyla alternatiflerin 

keşfedileceği bol bol uzam olduğunu gösterir” (Harvey, 2015, s. 227). Yusuf’un 

“başkalığı” içerisinde barındıran bir uzamı tercih etmesi ve dışarıda uyuması 

hapishanede tek kişilik hücrede yaşamamak için açlık grevi yapmasına benzer bir 

durum olarak değerlendirilebilir. Yusuf, “denetim” altına girmeyi reddettiği farklı 

uzamların koşullarına göre farklı bir karşı koyuş pratiği geliştirmektedir. “Tüm dış 

mekânlar, ağaçlar, deniz, yani uçsuz bucaksız doğa görüntüleri özgürlükle, kapalı 

mekânlar ve alanlarsa tutsaklıkla ilişkilendirilebilir” (Sönmez, 2015, s. 133). Yusuf dış 
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mekânlarda, alanlarda kalmayı tercih etmektedir. Türk Çağdaş Anlatı Sinemasının 

karakterleri, Stavrides’in çizdiği iki farklı anlamda değerlendirilebilecek olan 

“müşterekleştirmeci ikamet pratiklerine” (2016, s. 216) yakın mekânlarda 

yaşayabilmektedirler. Stavros Stavrides bu alanları şu şekilde tanımlamaktadır:  

 

Bugünün ‘adacıklar kentleri’ndeki birçok farklı mekânsal kapa(t)ma, bir 

müşterekçiler topluluğunun kendisini kentin geri kalanından ayırdığı 

‘yozlaşmış’ müşterikleştirmeci ikamet pratiklerine tekabül eder. Bunlar (etrafı 

çevrili güvenlikli topluluklardaki türden) imtiyaz adacıkları olabilecekleri gibi 

(gettolarda olduğu türden) damgalanma adacıkları da olabilirler, fakat esas 

itibariyla kent formunu ve kullanımlarını düzenleyen hâkim kurumlar 

tarafından yeniden üretilen kentsel kapa(t)ma formlarıdırlar. Bu adacıklarda 

geliştirilen müşterek dünyalar, diğer kentsel toplulukların üyelerine 

‘yabancılar’ muamelesi çeken, sahaya has ve yerelleşmiş kurumlarca güvence 

altına alınır (2016, s. 216). 

 

Özellikle 1990 sonrasının Türk Çağdaş Anlatı Sineması karakterlerin yaşadığı 

mekânlarda ortaya çıkan bir durum olan mekânsal kapa(t)ma, kentteki haliyle karakterin 

kendi yarattığı yalnızlaşmanın bir sonucu olarak da görülebilmektedir. Bunun yanı sıra 

kentten görüntülerin yer aldığı filmlerde ise kentin içselleştirilmiş bir kapa(t)ma 

formuna sahip bir yapıya sahip olduğu da görülebilmektedir. Stavrides’in belirttiği gibi 

“güvenlikli” alanlarda yaşayanlar, kentin çeperlerinde dışlanmış mahallelerde yaşayan 

dışarıya kapalı bir lokalizasyon ile yalnızlaştırılmıştır. Buradan kent entelektüelinin 

kendisini kapaması durumu da belirgin olan bir durumdur. Toplumsal olandan uzak 

duran karakterler de filmlerde çizilebilmiştir. Stavrides’in “eşikler” tanımına tekrar geri 

dönmek gerekmektedir. “Eşikler, tanımlı bir topluluğun çeperine nüfuz edecek akımlara 

olanak veren ara alanlar, bölgeler olabilir. Fakat eşikler aynı zamanda köprü de olabilir: 

açıkça iki kesim arasında ilişki kurmak amacıyla inşa edilmiş yapılar” (2016, s. 218). 

Bu eşikler, sinemamızda yönetmenlerin dışarıda kalanların hikâyelerini anlattığı 

filmlerle yaratılmaktadır. Masumiyet, Kader, Başka Semtin Çocukları gibi filmler buna 

örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla kent entelektüeli kendi kabuğundan çıkarak “geçit” 

mekânlarına adımını atmıştır. Bu durum yönetmenlerin taşraya dönüşünde de yer yer 

benzer bir işleve sahip olabilmektedir. Farklı toplumsal yapılar arasında “yüzleşme” 

mekânlarına atılan adımı sağlayan “geçitler”, “eşikler”, mesafeleri, uzaklığı azaltmak 

için üzerinde adımların atıldığı alanlardır. Süalp, Türk Çağdaş Anlatı Sineması’ndan 

örnekler vererek bu durumu şu şekilde özetlemektedir:  
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Dil dillenmiyorsa, derdini sözünü paylaşamıyorsa sürgündedir. Hem kendinden 

hem kendine hem de ötesindekilere... Dilin sürgünün en derin yerinden kapı 

önüne varıp, kendi ve ötekisiyle karşılaşmayı göze aldığı ve sözünü öteye 

doğru söyleyebildiği, Ustaoğlu’nun Güneşe Yolculuk (1999) ve İpekçi’nin 

Büyük Adam Küçük Aşk (2001) filmlerinde, karşılaşmaların ve konuşabilmenin 

zemini aranmaktadır. Kahramanlar eşit ötekiler ve hatta eşitsizliğin her 

tarafındakiler eşikte, sınırda, çokdilliliğin yaratıcı anlamaya kapı açtığı o 

geçişte, geçitte konuşurlar, karşılaşırlar. Diğer filmlerle birlikte bize sürgünün 

içinde taşıdığı iktidar ilişkisinin bütün taraflarını dinamik olarak, sürekli ve 

devingen bir şekilde etkilediğini bir kez daha görürüz. Sürgüne yollayan da, 

sürgüne yollanan da, seyirciler de sürgün deneyiminden önceki gibi değildir; 

artık bu deneyimin anlaşılır dilleri üretilmek durumundadır. Ve her öykü bize 

bu dilleri yeniden keşfettirir ya da keşfettirebilir (2004, s. 31) 

 

Türk Çağdaş Anlatı Sinemasının taşraya giden “sürgün”, kentte içsel “sürgünlüğünü” 

yaşayan ya da “eşiklerden” adımını atan karakterleri, mekânsal, ve toplumsal olarak 

yeni bir dilin, söylemin ya da bu dilin seyirci tarafından alımlandığı bir sinema 

anlayışının yaratıcısı olmuşlardır. Türk Çağdaş Anlatı Sinemasını özgün ve çağdaş 

yapanın da bu olduğu belirtilebilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

1990 SONRASI TÜRK ÇAĞDAŞ ANLATI SİNEMASINDA TAŞRAYA DÖNÜŞ 

FİLMLERİ 

 

3.1. Kasaba (Yön: Nuri Bilge Ceylan / 1997) 

 

Kasaba2 filmi Nuri Bilge Ceylan’ın ilk uzun metrajlı filmidir. 1997 yılında yapılan film 

taşraya dönüş temasının görüldüğü önemli filmlerden biri olarak değerlendirilebilir. 

Film kasabadaki çocukların karlı bir yolda eğlenmesi ile açılır. Kasabanın sessiz, sakin 

ortamı çocukların çıkardığı sesler ile bozulmaktadır. Çocuklar kasabada “deli” olarak 

gördükleri karakterin kayması için karın üzerini çizer, “deli” olarak görülen Ahmet ise 

kayıp iki kere düşer sonrasında ise sevecen ve masum bir bakışla çocuklara bakar. 

Buradaki bakış, deli kavramını da bir bakıma sorunsallaştırır.  

 

 

Şekil 3.1: Kasaba / Ahmet çocuklara bakıyor (01:09) 

 

“Yeni Türkiye Sineması kapsamında delinin izine rastlanan filmlerin neredeyse hiçbiri 

(Gen filmi dışında) deliyi kapatmamış kapatsa da bu durumu Cennet filminde olduğu 

gibi geçici bir şekilde yapmıştır” (Gültekin, 2016, s. 196). Kasabada “deli” olarak 

görülen karakter de kendi başına gezinebilen bir karakterdir. Taşradaki güvenlik algısı 

deliyi kapatmayı gerektirecek bir şekilde işlememektedir. Daha sonraki bir sahnede ise 

ders işleyen öğrenciler ve başlarında sınıfın öğretmeni görülmektedir. Öğretmenin 

                                                             
2 Filmin detaylı künyesi ve özetine http://www.nbcfilm.com/kasaba/story.php?mid=4 

linkinden ulaşabilirsiniz.  
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öğrencilerden okumasını istediği metnin başlığı “toplum hayatını düzenleyen 

kurallar”dır. Genellikle kent ile özdeşleştirilen “toplum hayatını düzenleyen kurallar”, 

kasabadaki okulda taşraya “ulaşmaktadır”.  

 

Akbulut okuldaki bu sahneleri “kültüre giriş” (2005, s. 66) olarak adlandırmaktadır. 

Daha sonra ise öğrencilerden İsmail sınıfa girer. Karda ıslanmış çoraplarını çıkararak 

sobanın üzerine asmıştır. Çoraplarından damlayan sular, yanan sobanın üzerine düşünce 

ses çıkarmaktadır. Bu hem taşraya hem de çocukluk döneminde yapılan bir oyuna da 

göndermedir. Yanan sobanın üzerine su atmak ve çıkardığı ses ile suyun yavaş yavaş 

buharlaşmasını ve yok olmasını izlemek çocuklukta yapılan oyunlardan biridir. Soba ve 

üzerinde asılı duran çorap taşrayı betimlerken, sınıf ise kenti, moderniteyi 

betimlemektedir. Film içerisinde çocukların oynadığı, üfleyerek uçuşturduğu kuş tüyü 

hareketsiz ve sessiz olan sınıftaki hareketi anlatmaktadır.  

 

 

Şekil 3.2: Kasaba / Sobaya damlayan sular  (12:40) 

 

Daha sonraki sahnelerde ise dışarıyı izleyen Saffet gözükmektedir. Sırasıyla tespih 

çeken bir kasabalı, sigara içen yaşlı adam taşradaki durgunluğu anlatan özneler olarak 

filmde yer almaktadır. Meryem’in kardeşi ise yaşlı adama taş atar. Yaşlı adam ise bunu 

hiç görüp, duymamışçasına sabit bir şekilde bakmaya devam eder. Bu taşranın 

durağanlığı, yaşlılığa yakın harekete uzak olması, sessizliğine yapılan bir göndermedir. 

Yoldan geçen kamyonet ise kasabadaki sessizliği kısa süreliğine de olsa bozan bir 

etkiye sahiptir. Bu etki, taşrada görülen, sesi yakınlaşınca duyulan ve hızla geçip giden 

bir hareketin, yabancının etkisidir. Ali’nin gördüğü inşaat halinde olan bina, taşradaki 

bozulan doğayı, kente öykünmeyi betimlemektedir.   
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Saffet’in baktığı keçiler ve daha sonra görülen keçilerin pişirilmesi “insanın doğa 

karşısındaki acımasızlığını vahşetini gösteren bir gösterge olarak kodlanır” (Akbulut, 

2005, s. 69). Bunun yanı sıra filmin genellikle kentli olarak tahmin edilebilecek 

izleyicisindeki taşranın “vahşi ve geriliği” algısını pekiştirir. Kentli bireyin bunu 

genellikle kendisine “uzak” görmesi gündelik yaşamda et ile beslenmesinin ardındaki 

bir dizi sürecin “unutturulmuş”, “gözden uzak” bırakılmış olmasından kaynaklı 

olabilmektedir. Kentin içerisinde de mezbahalar bulunmaktadır fakat oradaki çalışanlar 

dışında kentli birey bunu görmez çünkü bu işlemin görülmesi kent kurallarına uzaktır. 

Kentte sadece kurban bayramında görebileceği görüntülerdir. Taşrada ise bu durum 

normal karşılanmaktadır. Saffet de kente gitmek isteyen bir karakterdir ve kendisini 

yaşadığı kasabaya ait hissedememektedir. Kesilmek üzere olan keçilere acıyarak 

bakmıştır.  

 

Bu dönüşüm, insanın doğa karşısındaki acımasızlığını, vahşetini gösteren bir 

gösterge olarak kodlanır. Görüntüler, ‘yabanıl’/’uygar’ karşıtlığını çağrıştırarak, 

‘doğa’nın ‘yabanıl’, ‘kültürün’ ‘uygar’ olduğuna ilişkin söylemi sorunsallaştırır. 

Film, ‘kültür’ü temsil eden lunaparkı, ‘doğa’ya karşı acımasızlığın, bayağı 

eğlencenin olduğu bir uzam olarak kavramsallaştırır (Akbulut, 2005, s. 69). 

 

Çelişki ise kentli bireyin ya da kendini kente ait hisseden bireyin bireyin bir yandan 

acıyarak bakarken bir yandan kentte et tüketimine devam etmesidir. Bu bakımdan 

taşradaki kentlinin taşrada gördüğü “vahşilik” aslında kentte de olan fakat gözlerin 

görmediği bir yerlerde olan durumu anlatmaktadır. Uzak filminde fareyi kapana kıstıran 

ve sabaha kadar hayvanın acıdan bağırmasına göz yumacak olan Mahmut karakteri 

“modern” kentli bireyi; hayvanın acıdan bağırmasına dayanamayan ve bir poşete koyup 

çöpe atmaya giden, etrafındaki kedileri görünce de onlara canlı canlı yem olmaması için 

fareyi duvara vurup öldüren Yusuf karakteri ise “vahşi” taşralı bireyi simgelemektedir. 

Bu durum, kentli bireyin bakış açısını ve pratiğini sorunsallaştırır. Vahşi olanın 

taşralıdan çok kentli olmasını öne çıkarır. Daha sonra görülen lunapark bu durumu 

pekiştirmiştir. Kente ait olarak görülen lunaparkın doğanın içerisinde yer alması kente 

ait olan yapının doğayı bozmasına yapılan göndermedir. Taşranın içerisindeki kent ve 

karşıtlıkların belirgin olması, heterotopik mekâna da atılmış bir adımdır. Kendi 

içerisinde karşıtlıklar içeren, özneler, nesneler ve uzamlar bir aradadır.  
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Meryem ile kardeşi eve yürüyerek dönerken ağaçların arasında gezinirler. Durgun 

suya taş atan Ali, kardeşinin ve kendisinin suya yansımasını bozar. Ali’nin hareketliliği, 

kasabanın durağanlığı ile karşıtlık içerisindedir. Ali daha sonra kardeşine “mezarlıktaki 

erik yenir mi?” diye sorar, bu toplumsal öğrenme için de bir adımdır. Kardeşi “sen 

yeme istemiyorsan” diye yanıt verir. Ali ise arkadaki ağaçtan eriğe zıplamaya çalışır 

fakat mezarın üzerinde zıplamaktadır. Kardeşi Meryem ise onu uyarır. Böylelikle 

Ali’nin öğrenme süreci de devam etmiş olur. Daha sonra ise duydukları bir sesin geldiği 

yöne giderler. Buradaki ses ağaca bağlı olan eşeğin çıkardığı seslerdir. Ali, eşeğin 

yanına gider. “Eşeğin gözüne, adeta gözüne giren sinekler, kasabada zamanın 

tekdüzeliğini, neredeyse geçmediğini anlatır. Kamera eşeğin gözünden (bakış açısından) 

erik yiyen Ali’yi gösterir. Yönetmen ikisinin bakışı arasında benzerlikleri ya da 

farklılıkları göstermek ister” (Akbulut, 2005: 70).  

 

Film geçişlerle bir Meryem ve Ali’yi bir Saffet’i gösterir. Saffet lunaparkta gondola 

biner. Lunaparktaki sahne, kasabaya “sızmış” olan “yabancı”yı betimlemekte, aynı 

zamanda kasabanın doğasının, kendi yapısının, kültürünün “bozulmasına” da bir 

gönderme yapmaktadır. Saffet’in bulunduğu alanlar kent ile bağdaşlaştırılırken, Ali ve 

Meryem’in görüldüğü alanlar kasaba yani taşra ile bağdaşlaştırılmaktadır. “Saffet 

‘kültür’ çocuklar ‘doğa’ içindedir” (Akbulut, 2005, s. 69). Bir sonraki görüntüde 

gözüken boşlukta rüzgârdan sallanan tahterevalli ise kasabadaki dönüşüme işaret 

etmektedir. Çocuk parkı boştur. Lunapark ise kalabalıktır.  

 

Ali ve Meryem’in kaplumbağanın üstüne çıkması, insanın doğaya karşı 

müdahaleciliğini göstermektedir. Kent, kasabaya “müdahale” etmiş ve değiştirmiştir 

artık kasaba içerisinde kent kültürü sayılamayacak fakat kente yakın olan araçları, 

yapıları kazanmıştır. Taşralı ise belki de kentliden öğrendiği marifet ile doğaya 

müdahale etmektedir. Çocukların kaplumbağanın üzerine çıkması çocuk merakının yanı 

sıra taşralının, bir kentli gibi doğaya müdahalesine yapılan bir vurgudur. Ali’nin 

sorduğu sorular ve Meryem’in verdiği yanıtlar taşrada yaşayanların kazandığı 

deneyimlerinden kazandığı bilgilerin ürünüdür. Kentli çocuklar genellikle bu bilgileri 

kitaplardan, televizyondan - veya günümüzde internetten- kazanırken, taşrada yaşayan 
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çocuklar bu bilgileri ailesinden ya da genellikle yaşadıkları deneyimlerden 

kazanmaktadır. Bilginin edinilmesi yönünden de taşralı doğaya daha yakındır. Tıpkı 

doğadaki diğer canlılar gibi deneyimleri daha çok ön plandadır. Duyulan tüfek sesi, 

Ali’nin kaplumbağayı ablası Meryem’in “ters çevirdiğinde ölür” demesine rağmen o 

gittikten sonra ters çevirmesi, insanın doğaya verdiği zarara ve müdahaleciliğine tekrar 

yapılan bir göndermedir. Duyulan tüfek sesi ve Ali’nin kaplumbağayı ters çevirmesi 

yetişkin bireyin yaptığının çocuk (gelecek nesil) tarafından da yapılacağına 

göstermektedir.  

 

 

Şekil 3.3: Kasaba / Doğaya müdahale ve ters dönen kaplumbağa (29:00) 

 

Ali ve Meryem daha sonra ailesinin yanına gelir. Yaşlı kadın ise çocuklara mısır 

tarlasının oradan geçmemelerini orada av yapıldığını, yanlışlıkla vurulabileceklerini 

söyler ve devamında yanlışlıkla vurulan bir çocuğun hikâyesini anlatır. Taşralının 

deneyimleri ile kazandığı bilgiye bir örnektir. Taşrada bilinmesi gereken küçük 

detayların büyük olumsuz sonuçları olabilmektedir. Bu yüzdendir ki taşra az 

gelişmişliğe yapılan bir vurgu iken taşra gelişmişliği simgelemektedir.  

 

Meryem ve Ali’nin dedesi ise pantolonunun yapımı için 50 lira isteyen terziye 

sinirlenmiştir. Berberin de saç tıraşı için 50 lira istemesi yaşlı adamı sinirlendiren ve 

şaşırtan bir diğer olaydır. Evi aldığı zaman 20 lira verdiğinde çok pahalıya aldığını 

söyleyen yakınları olmuştur. Yaşlı adam ise senesini hatırlayamaz. Taşrada akan 

zamanın durağanlığına karşıt olarak ekonominin hızlı değişimi söz konusudur. Oğlu 

Nuri ise, Amerika’dayken bir doların bir liradan ucuz olduğunu söylemektedir. Dedenin 

verdiği “yerel” kıyaslama, Nuri’nin yaptığı “uluslararası” kıyaslamaya dönüşür. Dede 
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taşrayı, Nuri ise kenti temsil etmektedir. Yaşamın ve zamanın değişimini ise hayatın 

pahalı olması ve para temsili üzerinden anlatmaktadırlar. Dede diğer sahnelerde askerlik 

anılarını anlatmaya başlar. Askerliğini Nusaybin’de yaptığını söyler. Meryem ise 

Nusaybin’in nerede olduğunu sorar. Nuri ise Irak’ta olduğunu söyler. Nuri birçok ülkeyi 

gezmiş, iyi eğitimli biri olarak ülkesindeki bir ilçenin Irak’ta olduğunu söylemektedir. 

Bu kendi coğrafyasına düşünsel anlamda “uzak” olduğunu göstermektedir. Meryem ve 

Ali’nin annesi ise kiraz ağacının üzerinde gördüğü yılanı anlatmaktadır. Ağacın 

tepesinde yılanın olmasına şaşırmıştır. Ona göre “artık her şey bir acayip” olmuştur. 

Cevizlerin bile zamanında olmadığını söyler. Bu taşradaki değişimin, doğanın zarar 

görmesinin bir sonucudur. Anne bu durumu direkt ifade edemese bile değişime işaret 

etmektedir. Nine ise “turnalar da gelmiyor artık” der. Meryem’in nedenini sorması 

üzerine anneanne: “bilmem, ilaçlardan herhalde der”. Doğadaki dengenin, ekolojinin 

insan eliyle bozulmasını kastetmektedir. Tarımın endüstriyel hale gelmesi, kasabadaki 

doğal alanların bozulması hayvanları ve bitkileri olumsuz yönde etkilemiştir.  

 

Nuri ise yaşlı adamın anlattığı askerlik anılarına geri döner ve babasından 

anlatmaya devam etmesini ister. Kut’ül Amare’de İngiliz kuvvetlerini “hem de o aç 

susuz halleri ile” yenmelerini anlatır. Gerisini ise bu hikâyeyi defalarca dinleyen Ali 

“İngilizlerin komutanı yenilgiye dayanamayıp intihar etti” der. Dede ise bunu duymaz 

ve birebir Ali’nin dediği şeyi tekrarlar. Bu anlatı taşranın ve yaşlılığın kendisini sürekli 

tekrarı ile ilintilidir. Dede ise daha sonraki çarpışmadaki yenilgilerini “açlıktan dolayı 

derman kalmamasına” bağlar. Burada aynı zamanda o zamanki toplumun yaşadığı 

olumsuz ekonomik koşullara da gönderme vardır. Dedenin “çok açlık çektik biz çok” 

demesinin devamında duyulan çakalların uluma sesi ve daha sonra Nuri’nin “aç kalmış 

olmalılar ki bak derenin içine kadar inmişler” demesi, insan ile hayvanların yaşadığı 

benzer sürece yapılan bir vurgudur. Dede Emin ise orada ölmeyip dönmesini “şans veya 

kadere” bağlamaktadır. Ölmeyerek dönmüştür fakat devamında açlık ve yoksulluğu 

yaşamıştır. Uyuduğu sanılan Saffet ise “belki dönmeseydin daha iyi olurdu döndün de 

ne oldu sanki bir mükafat mı aldın boş şeyler bunlar boş?” der. Saffet kasabadaki 

yaşama karşı mesafeli ve kopuktur. Yaşadığı yerde mutsuzdur. Anne ise bu duruma 

tepki gösterir ve “sen bakma ona memleket hasreti hiçbir şeye benzemez soğan ekmek 

ye ama kendi toprağında olsun” der. Saffet ise öldükten sonra kendi toprağına gömülüp 
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gömülmemenin çok da önemli olmadığını düşünmektedir. Dede ise, Saffet’in daha genç 

olmasından kaynaklı ölüme “uzak” olduğu için öyle konuştuğunu söyler. “Ölüme 

yaklaşınca insanın ruhen de hazırlandığını” söyleyen dede: “inanmak lazım yoksa 

dayanılmaz” der. “İnsanın gurbette kalakaldığını kime baksan yabancılık çektiğini der. 

Anne ise şuradan Çan’a bile gidilse yabancılık çekildiğini bir de yabancı memlekete 

gidilse kim bilir Saffet’in neler hissedeceğini, nasıl zorluklar yaşayacağını 

belirtmektedir. Dede, askerde iken annesini rüyasında gördüğünü söyler. Nuri ise tam 

telepatinin geçerli olduğunu söyleyecekken Saffet söze girer ve ruhun uzakta olunca çok 

önemli olmadığını ve ömrünün sonuna kadar buralarda “çürüyüp” gitmek istemediğini 

belirtir. Saffet için taşra, sıkışmışlığın, kurtulunması gereken bir yerin sembolü haline 

gelmiştir. Saffet’e göre konuşulan şeylerin çoğu “boş” şeylerdir. Nuri ise tabiatın 

kanununun güçlülerin ayakta kalması, zayıfların ise gitmesi olduğunu söylemektedir. 

Nuri, taşraya sonradan gelmiş, kentten taşraya dönüşü gerçekleştirmiş bir karakterdir. 

Saffet ise taşradan kente gitmeyi isteyen, yani bir anlamda Nuri’nin yaşadığı deneyimi 

yaşamak isteyen “yolun başında” olan biridir. Nuri bu deneyimi yaşadığı için sonunda 

bir karar verip taşraya geri dönmüştür. Nuri çalışmanın önemini vurgularken, Saffet’in 

esnemesi, Nuri’nin çalışma ile ilgili anlattıklarının önemli olmadığını belirten bir 

eylemdir. Saffet, dedesi için “çalıştı da ne yaptı” demektedir. Nuri ise bunun doğru 

olduğunu fakat çalışmaktan başka da bir çarelerinin olmadığını söylemektedir. Bu 

modern bireyin kabul ettiği fakat etki edemediği bir durumdur. Nuri, Mezopotamya’nın 

medeniyetlerin beşiği olduğunu söyler ve babasının gezdiği yerlerin oldukça önemli 

olduğunu belirtir. Kentli bakış açısı medeniyetler bağlamında Mezopotamya’ya 

bakarken, dede için ise ailesinden, memleketinden uzakta olan, açlık, susuzluk 

içerisinde savaştıkları yer olarak düşünülmektedir. Nuri devamında İmparator 

İskender’in hikâyesini anlatırken Saffet uzaklaşmaktadır. Daha sonra geldiğinde ise 

Nuri’ye “iyi ama bu İskender denen adam bütün her şeyi kalabalık ordusu sayesinde 

yapmadı mı o binlerce askerciklerin adları sanları yok, varsa yoksa İskender” der. Bu 

taşrada, “dışarıda” kalmış, askerlik dışında kent ile farklı yerlerle bağlantısı olmamış 

birinin savunma refleksidir aynı zamanda. Aynı zamanda da İmparator İskender’i 

sorgular “peki ya ne adına yapıyor bunları?” diye sorar ve yanıtını kendisi şöyle verir: 

“Huzur içinde yaşayan devletleri istila etmek”. Dede ise Nuri’ye, başka birçok büyük 

imparator olmasına rağmen neden İskender’e taktığını sorar. “Bizde” de büyük 
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komutanlar olduğunu söyler ve Fatih’i örnek verir. Nuri ise bunu kabul eder ve daha 

sonra yine “yabancı” birini Urukagina’yı örnek verir. Dede ise ismi anlamaz ve 

“urumakina” mı diyerek gülmeye başlar. Dede yerel insanı, Nuri ise yerele mesafeli 

duran ya da en azından diğer isimler kadar yereli öne çıkarmayan, entelektüeli 

simgelemektedir. Nine ise “oğlanım bırak artık elalemin ne yaptığını kendimize bakalım 

biz. Oğlumun ölüm acısı hala içimde dipdiri beni o ilgilendiriyor” der. Bu söz anne için 

çocuğunun diğer herhangi bir şeyden daha önemli olduğunu taşralı için ise gündelik 

hayattaki yaşanmışlıkların farklı bir memlekette yaşayanların hayatlarından daha fazla 

değer taşıdığı belirtilmiştir. Dede Emin ise, “küçüklüğünden beri savruktu, çalışmayı 

sevmezdi, başına hayır getirmedi sonunda işte” diye olanı kabulleniş ve neden sonuç 

ilişkisini belirtmektedir. “Gideceğim diye tutturdu engelleyemedik” der. Bahsedilen kişi 

Saffet’in babasıdır ve çizilen karakter ile Saffet’in davranışları benzerdir. Saffet ise 

babasının kendileri ile ilgilenmediğini söyler. Dede Emin, Saffet’in de babasına 

çektiğini çünkü onun da gitmek istediğini belirtir. Gitmek, dede Emin için olumsuz bir 

eylemdir. Dışarıya çıkıldığında tehlikelerin artacağı algısı vardır. Saffet’in askerden 

döneli kaç sene olduğun ve hala “bir baltaya sap olamadığını” söyler. Çalışmak ile “bir 

baltaya sap olmak” birbirine eşdeğer olarak kabul edilmektedir. Saffet’i kasabada birçok 

işe soktuklarını fakat hepsinden bir şekilde ayrıldığını ya da atıldığını söyleyen dede 

Emin, “nedir istediğin?” diye sorar. Ardından ise Saffet elinde çantası ile vedalaşıp 

ayrılırken görülmektedir. Bu Saffet’in hayalindeki gidiştir. Saffet ise, askere gidene 

kadar aklındaki tek şeyin bu kasabadan ayrılmak olduğunu söyler. Askere gideceği gün 

ise kendisini kasabaya bağlayan ve o güne kadar farketmediği bağlar olduğunu 

farketmiştir. Saffet devamında şunları söyler: “Çiğ damlaları ile kaplı kavaklardan 

havaya ince bir koku yayılıyordu. Nedense bana o gün bu kavakları, çamları, çınarları 

hayatımda ilk kez görüyormuşum gibi geldi. Sabahın bu erken saatlerinde sokaklarda 

serseri bir mayın gibi dolaşan köpek çetelerinden başka bir şey olmaz. Galiba bu sessiz 

sabahları, köpekleri, toprak kokusunu seviyorum. Ama bu kasabada yaşayan insanları 

ve onların küçük hesaplarını anlamıyor ruhuma yabancı ve boğucu buluyorum. Şimdi 

söyleyin bana, büyük, ciddi ve herkese gerekli bir işin yapıldığı bir yere gitmek 

istemekte kötü olan ne var?”. Saffet’in sorusunun ardından gelen sessizlik, Nuri’nin, 

Emin’in ve diğerlerinin bu cümleleri ve soruyu sorguladıklarını göstermektedir.  
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Nuri ise kardeşi (Saffet’in babası) ile ilgili yaşadığı olumsuz bir anıyı anlatır ve 

devamında “enteresan bir adamdı doğrusu, hiç yorulmadan, hiç vicdani yük çekmeden, 

hiçbir şey eklemeden yaşadı gitti bu dünyadan” der. Saffet ise “sen ekledin de ne oldu? 

Köylülere su kanalı yaptırdın şimdi arkandan ne laflar ediyorlar, kime yarandın?” der. 

Taşradaki “küçük hesaplar”ın, “arkadan konuşma kültürü”nün, iyi bir şey yapılsa bile 

yine de olacağını vurgular. Nuri ise kanalı gördüğünde gurur duyduğunu belirtir. Saffet, 

su kanalının sonunda Nuri’nin de tarlası olduğunu söyler ve su kalanı yaptırmasındaki 

esas etkenin bu olduğunu ima eder.  

 

Saffet’in söylediği şu sözler ise taşrada yaşayanların içerisinde bulunduğu “sıkıntıyı” 

anlatması bakımından oldukça önemlidir: “Bazen düşünüyorum da başka ne yapabilirdi 

ki babam? Güçlüsün, dünyayı yerinden oynatabilirmişsin gibi geliyor. Gelgelelim 

dünyanın umurunda olmayan hapisten farksız bu kasabada yaşamak zorundasın. Sağa 

bak ağaç, sola bak ağaç gitmeyip de ne yapacaksın?”. Saffet, babasını eleştirmesine 

karşın Nuri’nin babası hakkında bahsettiklerinde merhamet duygusunun olmadığını 

söylemektedir. Babasının yanlışlarının bedelinin kendi omuzlarında olduğunu 

belirttikten sonra, bu durumdan diğerlerinin de sorumlu tutulması gerektiğini onların da, 

babasının yakınları olduğunu söylemektedir. Daha sonra ise Nuri’yi eleştirir. İskender’i 

bilmediğini, “cahil” olduğunu söyler fakat başkalarına bir şey “koklatmadıktan” sonra 

bilginin ne işe yarayacağını sorar. Bu Nuri’ye yapılan bir eleştiridir. Klasik kent 

entelektüeline yapılan toplumdan kopuk olarak yaşama, üstten bakma gibi eleştirilerin 

karşılığı Saffet’in sözlerinde ortaya çıkmaktadır. Nuri ise daha sonra “evet kabuğuma 

çekilmiş yaşıyorum belki en iyi dostum kitaplar. Artık insanlara inancım kalmadı” 

demektedir. Daha önce de belirtildiği gibi toplumda fikirlerinin, idealizminin karşılığını 

göremeyen entelektüeller, kendi kabuğuna çekilmişlerdir. Bu, Nuri’nin de belirttiği gibi 

artık topluma inancın kalmamasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzdendir ki entelektüelin 

kendisini yalnız hissetmesinin yanı sıra toplumdan ayrı bir noktaya konumlandırması 

durumu da ortaya çıkmaktadır. Bir anlamda toplum, entelektüelin değerini 

anlayamamıştır. Entelektüel de topluma sırtını dönmek zorunda kalmıştır ve kendisini 

soyut bilgiye vererek, toplumsal hayattan uzaklaşmıştır. Taşraya dönüş bu anlamda bu 

uzaklaşmanın da yansıma eylemlerinden biridir.  
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Dede söze girdiğinde Saffet’i de oğlunu da eleştirir. Saffet’e “sende de babanın 

sıkıntılarının aynısı var” der. Bahsettiği sıkıntı taşradan kente göçememiş ve taşrayı 

kendisi için bir hapishane olarak görenlerin içerisinde bulunduğu bir sıkıntıdır. Nuri’ye 

ise, “ailemizde hatta köyümüzde okuyan tek kişi sendin, dışarıya gittin yabancı diller 

öğrendin lakin sonunda dönüp, dolaşıp buraya yerleştin. Bu tarlalardan, bayırlardan 

kurtulmak için okumadın mı sen? Bütün bu bilgiler ne işe yarıyor anlamadım gitti” der. 

Dede için “okumak” ve bunun sonucunda da birçok bilgiye sahip olmak yaşadıkları 

taşraya uzak olan bir eylemdir. Dolayısıyla okuyan, çok bilgili olan oğlunun taşrada 

bulunması bir çelişkidir. Dede sürekli olarak yaşamdaki dönüşüme, ölüme ve yaşama 

vurgu yapmaktadır.  

 

Bahçede oturup sohbet ettikleri sahne birbirleriyle zıt karaktere ve yaşamlara sahip 

olan karakterlerin bir arada bulunduğu sahnedir. Zıtları içerisinde barındıran bu sahne 

bir heterotopik mekânı oluşturmuştur. Kentli - taşralı, genç - yaşlı karakterler bir arada 

ve doğadadır. Anne, Ali ve Asiye’yi, Saffet kenti, dede ise eskiyi ve ölümü 

düşünmektedir. Saffet kenarda kalanları temsil ederken, baba karakteri kıyıda 

kalmaktan kurtulup bir şeyleri başarmış fakat sonrasında ise taşraya tekrar geri dönmüş 

ve kendi hayatı içerisinde dışarı kapalı yaşayan bir entelektüeli temsil etmektedir. Saffet 

de kente giden, bir şeyleri başaran bu karakteri eleştirmektedir. Saffet’e göre bilgi 

sadece kendini üstün görmek için bir araç olarak kullanılıp, etrafındakilerle 

paylaşılmazsa bir faydası olmamaktadır.  

 

 

Şekil 3.4: Kasaba / Ateşin başındaki aile (01:06:58) 

 

Asiye, annesine “Hindistan ne tarafta?” diye sorar. Annesi ise “bu tarafta herhalde” 

diye yanıtlar. Asiye ise “Yenice tarafında mı?” der. Annesi bu sefer “herhalde, doğu bu 
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taraf değil mi?” şeklinde cevap verir. Taşrada yaşayan Asiye ve annesi Hindistan’ı 

kendilerine yakın olan Çanakkale’nin Yenice ilçesi üzerinden tarif etmektedirler. Bu 

taşradaki insanların yaşadıkları yer dışındaki yerlere uzaklığı ile açıklanabilir. Çoğu kez 

kasabadakiler il merkezlerini bile pek fazla göremeyebilir.  

 

Babaanne ise oğlu ile evin içerisindedir. Yer masasının yanında bir şeyler 

kesmektedir. Oğlu ise gazete okumaktadır. Bu mekânda da taşralı ve kentli karşıtlığı 

vurgulanmaktadır. Anne taşrayı, oğlu ise kent kültürünü temsil etmektedir. Anne, 

gelinini eleştirmektedir, oğlu ise yorum yapmadan gazetesini okumaya devam eder.  

 

 

Şekil 3.5: Kasaba / Kentli ve taşralı (1:15:25) 

 

Filmde yaşam, bir kasaba evindeki sadelikte ve durağanlıkta devam eder. Film, 

taşradaki değişimi, bir şekilde taşraya olan dönüşü ve taşradan kopamamayı 

anlatmaktadır. Yönetmen, yetiştiği topraklara dönerek filmi yapmıştır, filmdeki baba 

karakteri de yönetmene benzetilebilir. Birçok yeri gezmiş, eğitim almış fakat yine de 

taşraya dönmüştür. Dolayısıyla baba için taşraya dönüş bir tercihtir. Taşra baba için bir 

tercih olarak gözükürken, Saffet için ise taşrada bulunmak bir zorunluluk halini 

yansıtmaktadır. Saffet taşradan kurtulmak istemektedir fakat onu buraya bağlayan bir 

his de vardır. O, kenarda kalmış bir karakterdir. Nihayetinde baba karakteri ile bir 

aradadır ve ikisi de taşradadır. Mekânsal olarak taşra bu farklı karakterleri aynı yerde 

barındırmaktadır.  
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3.2. Mayıs Sıkıntısı (Nuri Bilge Ceylan / 1999) 

 

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ikinci uzun metrajlı filmi Mayıs Sıkıntısı3 1999 

yapımı bir filmdir. Saffet üniversite sınavı sonuçlarını kaygılı ve gergin bir şekilde 

beklemektedir. Nihayetinde postacıyı görür ve ondan aldığı zarfı açar. Saffet’in 

hareketlerinden sonucun üniversiteyi kazanamadığı anlaşılmaktadır. Saffet’in kasabadan 

belki de tek çıkış yolu şehir dışında okuyacağı üniversitedir. Muzaffer, kasabada bir 

film çekmek istemektedir. Anne ve babasının yaşadığı kasabaya gelir. Filmde Muzaffer 

karakteri, kasabanın yaşam tarzına düşünsel anlamda uzak olan kentli entelektüeli 

temsil etmektedir. Muzaffer eve geldiğinde babası uyuyakalmıştır.  

Daha sonra Muzaffer’e kapıyı açar. İki karakter de yorgundur. Baba Emin, Muzaffer’e 

“filmler bunlarla mı çekiliyor?” diye sorar. Muzaffer ise “yok baba bunlarla deneme 

çekimleri yapıyoruz” der. Kameranın ise kayıt alındığı anlamına gelen kırmızı ışığı 

yanmaktadır. Muzaffer bu el kamerası ile gizli bir şekilde Saffet’i ve ailesini çeker. 

Daha sonra ise Muzaffer’in annesi ve dayısının oğlu Ali gelir. Muzaffer bir süre Ali ile 

sohbet eder. Gece olduğunda ise anne ve babasının konuştuğunu duyan Muzaffer 

onların odasının girişine gizlice bir mikrofon yerleştirir. “Muzaffer’in tavrı sanatın ne 

tür ‘hileler’ içerdiğini düşündürür. Üstelik yalnızca muzaffer değil, Ceylan da sanat için 

insanların özel/mahrem alanlarına girer. Kamerasını kapı eşiğinde konumlandırıp 

annenin kaşınan ayaklarını gösterirken Ceylan, böylece sanatın müdahale edici 

boyutunu, mahrem olana izinsizce girişini gözler önüne serer” (Akbulut, 2005, s. 87-89). 

Muzaffer’in eşyasını düşürmesi annesini uyandırır. Anne ise eşine seslenerek onu da 

uyandırır. Muzaffer geldikten sonra anne, baba, Ali ve Saffet’in hayatına sürekli olarak 

edeceği müdahale böylece başlamış olur. Anne ve baba konuşmaktadır. Baba Emin 

konuyu kadastrocuların gelmesine getirir. Emin’in sürekli olarak baktığı, emek verdiği 

araziyi devletin elinden alma riski vardır. Bu Emin’in temel sıkıntısını oluşturan bir 

bekleyiştir. Yirmi senedir kadastrocuların gelmesini bekleyen Emin, onlar geldiklerinde 

mutlaka arazinin orada, ağaçların yanında olmalıdır. Aksi halde kadastrocular rastgele 

ağaçları işaretleyebilmektedir. Böylece ağaçların kesilmesi süreci başlayacaktır. Anne 

ise “devletle başa çıkılamayacağını” söylemektedir. Emin birikimi ve ideallerine bağlı 

olan yapısı ile gerçek entelektüeli simgelemektedir. Ağaçlarına sahip çıkmak için 

                                                             
3 Filmin detaylı künyesi ve özetine http://www.nbcfilm.com/mayis/story.php?mid=4 linkinden 

ulaşabilirsiniz. 
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hukuki yollardan bıkmamaktadır. Bu yönüyle taşranın genelinden ayrıksı bir karaktere 

sahiptir. Anne, Emin’e Muzaffer’in nasıl bir film çekeceğini sorar, Emin ise bilmediğini 

fakat “para getirecek bir film olmadığının kesin” olduğunu söyler. Yönetmen burada 

Muzaffer ile özdeşim kurmuştur. Nuri Bilge Ceylan’ın filmleri de sinema salonlarında 

milyonlarca kişinin izlediği filmlerden değildir. Emin odanın dışına doğru yürürken 

ayağı mikrofona çarpar. Bu arada Muzaffer ise babası anlamasın diye uyurmuş gibi 

gözükür. Muzaffer taşralı için “kandıran”, sadece kendi filmini düşünen bir karakter 

olarak çizilmiştir. İzleyici de buna “şahit” olur. Muzaffer, Emin’i kandırır fakat 

seyirciyi kandıramamıştır. Muzaffer’in, anne ve babasını dinlediğine seyirci “şahit” 

olur.  

 

Muzaffer ve Emin ertesi gün, Emin’in arazisinin olduğu bahçeye giderler. Emin sürekli 

olarak çalışmaktadır. Muzaffer ise onu gözlemler. Emin’in çalışkanlığı ile Muzaffer’in 

sürekli oturması karşıtlık olarak gözükmektedir. Emin, idealist entelektüeli, Muzaffer 

ise topluma “yabancı”, “bireysel çıkarları için bireyleri kullanan” entelektüeli temsil 

etmektedir. Babasına, “daha yorulmadın mı bir de odun mu keseceksin?” diye sorar. 

Babasına elleri cebinde bir şekilde yerinden kalkarak yardım etmek ister fakat odun 

kırmayı üç dört kere denemesine rağmen başaramaz. Babası ise bir seferde odunu keser.  

 

Baba, Muzaffer’e tekrardan filmler bu küçük makine ile mi çekiliyor diye sorar. 

Muzaffer ise bununla değil daha büyük makineler ile çekildiğini söyler. Babanın bu 

soruyu yinelemesi yaşlılık ile ilgilidir. Daha sonra ise baba: “şu ağaçların güzelliğine 

bak ya, devlet bunları kesmeyi teşvik ediyor. Kesiyorsun, sana al tapunu diyor. 

Kesmediğinde, var ettiğinde gelip yakana yapışıyor. Doğru mu bu şimdi?” diye sorar. 

Muzaffer ise “doğru” diye yanıt verir ve esner. Muzaffer’in babasının anlattıklarına çok 

da kafa yormadığı anlaşılmaktadır. Emin ise politik olarak bir sorgulama yapmaktadır. 

Ona göre devletin görevi, ağaçların korunmasını sağlamaktır. Ağaçları kesmeyi teşvik 

etmek doğru değildir. Emin ise “doğru mu bu şimdi?” diye sorarak hem kendi görüşünü 

söyler hem de Muzaffer tarafından haklı olduğunun onaylanmasını ister. Muzaffer, 

kadastrocuların ne zaman geleceğini sorar. Baba ise daha üç dört ayı bulabileceğini 

söyler. Muzaffer ise daha çok süre olduğunu belirtir. Baba ise yirmi senedir onları 

beklediğini üç dört ayın kısa bir süre olduğunu söyler. Kadastrocular geldiği zaman 
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mutlaka orada olunması gerektiğini söyleyen baba, bulunulmadığı takdirde 

kadastrocuların “keyfine” göre basıp, yıkıp gideceklerini söyler. Muzaffer ise, 

bulundukları yerin çok geniş bir arazi olduğunu, babasına vermeyeceklerini söyler. 

Bunu söylerken ise yine esnemektedir. Muzaffer’in konuda çok bilgisi olmamasına 

rağmen kesin yorumda bulunması ile Emin’in yasa ile beraber çeşitli bilgiler vererek 

haklı olduğunu savunması ikisi arasındaki farkı vurgulamaktadır. Muzaffer 

araştırmadan, umutsuz bir şekilde meseleye yaklaşan, ideallerinden uzaklaşmış bir 

entelektüeli temsil ederken, Emin ise ideallerine, doğaya bağlı, sorunu hakkında en ufak 

detaylara bile hakim entelektüeli temsil etmektedir. Muzaffer kentli entelektüel olarak 

taşrada yaşayan babası Emin’e bir anlamda üstenci olarak yaklaşmaktadır. Muzaffer 

babasına “yalnız yine de kendini nasıl savunacaksın orayı anlayamadım ben” der. Ona 

göre babası arazinin kendisine ait olduğunu, ağaçların kesilmemesi gerektiğini 

savunamayacaktır. Babası ise delillerinin hazır olduğunu yasalardan detaylı bilgiler 

vererek anlatmaktadır. Muzaffer ise “vallahi niye bu kadar uğraşıyorsun anlamadım” 

der. Muzaffer’in yaşama bakış açısı ve ideallerinden uzaklaşarak bireyci bakış açısına 

göre bu arazi ve ağaçlar ile bu kadar uğraşılmamalıdır. Emin ise tam tersi olarak emek 

verilen bir yer olduğunu, ağaçların yaşatılması gerektiğini savunur ve bunu pratikte de 

mahkemede haklarına sahip çıkarak yapacaktır. Emin ve Muzaffer karakteri ile değişen 

entelektüel profilini anlatmıştır. Muzaffer’e göre babasının “artık yaşı gelmiştir”. Yaşlı 

olmasından kaynaklı babasının ölüme yakın olduğunu dolayısıyla bu tarz şeylerle 

uğraşmaması gerektiğini düşünür. Baba için ise idealleri önemlidir ve “bu işler 

hallolmadan” ölmeyi düşünmemektedir. Araziye gelen bir ormancının kendisine 

ağaçlara çok iyi baktığını fakat bu ağaçları elinden alacaklarını söylemesini aktaran 

Emin, “nasıl alıyorsun, zorbalık devrinde mi yaşıyoruz?” der. Emin’in bu sözü hukuk 

kurallarına güvendiğini ve kendisinin haklı olduğunu vurgulamaktadır. Muzaffer ise 

“hukuki olarak alırlar” der. Emin ise, ağaçları yok eden köylülere, köy meydanında vali, 

kaymakam tarafından tapularının dağıtıldığını söyler. Baba burada politik olarak bir 

sorgulama yapmaktadır. Ağaçlara bakan, onları geliştirenlere değil onları yok eden, 

doğaya zarar verenlere tapu verildiğini belirterek bu durumu sorgulamaktadır. Bu işe 

hayatını koyduğunu dolayısıyla kadastrocular geldiğinde ağaçlara işaret koyulmadan 

önce mutlaka burada bulunulması gerektiğini belirten baba, bu araziyi almak için 

vazgeçemeyeceğini vurgular.  
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Bir sonraki sahnede Muzaffer, Saffet’in çalıştığı fabrikaya gelmiştir. Saffet’in 

molasında bir şeyler yerken sohbet ederler. Saffet bir türlü üniversiteyi kazanamadığını 

vurgulayarak, kasabada yaşamasından mutlu olmadığını belirtir. Tüm arkadaşlarının 

üniversiteyi kazandığını ve artık yalnız kaldığını belirten Saffet, kameranın kırmızı 

ışığının yandığını söyler. Muzaffer ise “o yanar boş ver” diyerek Saffet’i geçiştirir. 

Muzaffer yine gizli bir şekilde birini kayda almaktadır. Muzaffer ise film işi olursa işten 

ayrılıp ayrılamayacağını sorar. Saffet için ise film İstanbul’a gitmek ve kasabadan 

kurtulmak için önemli bir çıkış yoludur. İşi bırakabileceğini fakat İstanbul’da kendisine 

bir iş bulmasını ister. Muzaffer ise “bakalım buluruz herhalde” diyerek Saffet’i 

umutlandırır. İş bulamaz ise Saffet’i kendi yanına alacağını söyleyen Muzaffer, Saffet’i 

bu konuda iyice ümitlendirmiştir. Bu daha sonra tutmayacağı bir sözdür.  

 

Muzaffer eve geldiğinde, babasının uyukladığını, annesinin ise bir Kemal Sunal 

filmi izlediğini görür. Annesinin “gel otur” teklifini “kitap okuyacağım” diyerek 

reddeder. Muzaffer, Kemal Sunal filmini basit bulmaktadır. Filmi izlemek yerine kitap 

okumak onun için daha entelektüel bir faaliyettir.  

 

Muzaffer daha sonra okula giderek sınıfta çekimler yapar. Okul dışına çıktığında 

ise Ali ile deneme çekimlerine devam eder. Kaplumbağayı gördükten sonra onu 

yakalayarak kayda alır. Ali’ye çeşitli sorular sorarak deneme çekimleri yapar. Ali ise 

elini hiç cebinden çıkarmamaktadır. Muzaffer bunun nedenini sorduğunda, “annen kırk 

gün bunu kırmadan taşırsam babamla müzikli saat alması için konuşacağını söyledi” der. 

Muzaffer’in annesi, Ali’nin babasına Ali’nin saati kırmadan kullanabileceğini 

göstermek için Ali’ye bir sorumluluk vermiştir. Muzaffer ise Ali’ye “sen bunu kaynat, 

kaynatırsan bir daha kırılmaz” der. Ali ise “hilelik olur” diyerek bunu kabul etmez. 

Muzaffer, Ali’ye ‘hilelik’ yaptıramamıştır fakat Ali’nin aklına “hilelik” fikrini 

sokmuştur. Anne, baba ve Saffet’in yaşamına müdahale ettiği gibi Ali’nin de yaşamına 

‘müdahale’ etmiştir.  
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Şekil 3.6: Mayıs Sıkıntısı / Doğaya müdahale (36:25) 

 

Daha sonra Ali’nin yere attığı gofret kabını görür, alır ve tam çöpe atmak için cebine 

koymak üzereyken vazgeçer ve tekrar yere atar. Ali’ye bu konuda bir uyarı yapmaz. 

Yapmadığı gibi bir bakıma aynı hatayı kendisi de tekrarlar. Muzaffer’in toplumsal olana 

faydalı olacak bir konuda tutunduğu ‘edilgen’ tavır, filmi söz konusu olduğunda 

değişmektedir. Bu ‘edilgen’ tavrı film söz konusu iken ‘etkin’ ve ‘müdahaleci’ bir tavra 

dönüşmektedir. Muzaffer, Ali’ye bu sefer de “okulun dışında bir yere yumurtayı 

saklamasını, eve giderken de götürmesini” söyler. Ali de yine “hilelik” olur diyerek 

bunu istemez. Muzaffer ise ‘hilelik’in ne olduğunu sorar. Ali ise ‘kandırmak’ der. 

Muzaffer filmde birçok kez Ali’nin deyimi ile ‘hilelik’ yapmıştır. Örneğin; Saffet 

kameranın ışığı yanıyor dediğinde “yanar o boş ver” der. Saffet’i iş bulamazsa 

İstanbul’da kendi yanına alacağını söyler fakat sonrasında Saffet’den kasabada 

kalmasını İstanbul’da yapamayacağını belirtir, Pire Dayı’nın kendisinden çekim için 

para istediğini söyler.  

 

Saffet ve Muzaffer, Pire Dayı’nın evine gider. Uyuyan ve hasta olan Pire Dayı’yı 

uyandırarak kısa süreliğine dışarı davet eder. Pire Dayı eskiden bayramlarda çeşitli 

rollerde oynamıştır. Bundan dolayı da Muzaffer, filminde oynayabileceğini 

düşünmektedir. Muzaffer’in taşradaki “müdahaleciliği” burada da ortaya çıkmıştır. Pire 

Dayı yaşlılıktan dolayı hasta olduğunu belirtir. Muzaffer ise filmden bahseder. Para da 

vereceğini söyleyince Pire Dayı para istemediğini paranın gelip geçici olduğunu söyler. 

Muzaffer direkt olarak yaşlı adamın rolü kabul etmesi için parayı öne sürer, yaşlı adam 

için ise para önemli değildir. Bu durum Muzaffer ile Pire Dayı karakteri üzerinden 

bozulan toplumsal ilişkiler ve yine de insani ilişkilerini koruyan toplumsal kesime 
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yapılan vurgudur. Muzaffer bozulan toplumsal ilişkileri, bireyciliği simgelerken, Pire 

Dayı paylaşımı, saflığı ve bozulmamışlığı simgelemektedir. Biraz daha genellenecek 

olursa Muzaffer kenti ve kentin getirdiği toplumsal ilişkileri Pire Dayı ise taşrayı ve 

onun yarattığı toplumsal ilişkilerle ilintilidir. Muzaffer sadece filmle ilgili bölümlerde 

Pire Dayı ile konuşmaktadır diğer yerlerde ise yaşlı adam Muzaffer’e bakmasına 

rağmen Muzaffer ona doğru bakmaz. Ufak bir ses gelmesi üzerine ise “bir şey mi dedin 

Pire Dayı?” diyerek yaşlı adama sorar. Bu arada istediği şeyi bulamayan Saffet’i azarlar. 

Pire Dayı ise bunun üzerine eşini kaybettiğini anlatır. Muzaffer ise çok da üzerinde 

durmayarak esner ve “bir gün hepimiz öleceğiz” demekle yetinir ve sohbeti noktalar. 

Yaşlı adam yalnızlıktan dolayı sohbet etmek ve eşinin ölümü ile ilgili acısını paylaşmak 

ister. Muzaffer ise bireyci bir tavırla pek oralı olmayarak Saffet’in malzemeleri 

getirmesini bekler. Yaşlılar arasında sıkça görülen sohbet etme isteği, dertlerini 

anlatarak paylaşma isteği Pire Dayı’nın yaptığı gibi olmaktadır çoğu kez. Sohbete çok 

fazla karşılık alamasalar da yine de birkaç kere sohbeti denemek isterler. Bir bakıma bu 

anlamda yaşlılar da “toplum dışına” itilmiştir. Yaşlılar fiziksel ve psikolojik olarak 

güçsüzleştikçe, toplumun belli kesimi ilkel bir şekilde pratikte onları toplum dışına 

itebilmektedir. Muzaffer de bu kesimin bir temsili olarak nitelendirilebilir. Pire 

Dayı’nın ikinci kez sohbeti başlatma girişiminde ise Muzaffer yine duymayarak oralı 

olmamıştır ve Saffet ile konuşmaktadır. Daha sonra ise Muzaffer, Pire Dayı’ya rolünü 

anlatır. Yaşlı adam Saffet’in okuduğu diyalogları tekrar eder, Muzaffer ellerini de 

kullanmasını ister. Pire Dayı ise bunu yapmaya çalışır fakat beceremez. Birkaç kez 

denerler fakat yine de Muzaffer’in istediği şekilde rolü yapamaz. Muzaffer kamerayı 

sıkıntılı bir şekilde kapattıktan sonra, “şurası Saya mı oluyor?” diye Pire Dayı’ya sorar 

ve olumlu yanıt aldıktan sonra “ben bir bakayım oraya” der ve yerinden kalkar. 

Merdivende oturan Saffet ile Pire Dayı yalnız kalmıştır fakat yine de aralarında bir 

konuşma geçmez. Pire Dayı, Saffet’e “öyle oldu. Ne yapalım? Hakkın takdiri.” der. 

Saffet ise ona yanıt vermez. Saffet’in de Pire Dayı’ya olan yaklaşımı Muzaffer gibidir. 

Muzaffer gelir ve Saffet’e “Saffet gidelim artık geç kaldık” der. Muzaffer bunu 

söylerken arkadan Pire Dayı’nın belirsiz bir şekilde sesi duyulur. Muzaffer’in sesi tekrar 

Pire Dayı’nın sesinin üzerine binmiştir. Muzaffer daha sonra Pire Dayı’nın omzunu 

tutarak “Pire Dayı biz birkaç güne İstanbul’a döneceğiz, dönmeden sana uğrarız birkaç 

kuruş da para bırakırız” der. Pire Dayı para istememesine karşın Muzaffer yine “birkaç 
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kuruş da para bırakırız” demektedir. Daha önce de belirtildiği gibi bu Muzaffer’in 

bireyci düşüncesi ve çıkarlarını ön plana koyan yaklaşımından kaynaklanmaktadır. Ona 

göre Pire Dayı ya da başka biri karşılıksız bir şekilde birbirine yardım edebilmesi 

olanaksızdır.  

 

 

Şekil 3.7: Mayıs Sıkıntısı / Taşraya tepeden bakan Muzaffer (48:15) 

 

Muzaffer ise eve döndüğünde anne ve babasını filmde oynatmaya karar vermiştir. 

Bundan dolayı da anne ve babasını filmde oynatmaya ikna etmeye çalışır. Buradaki ses 

tonu ve konuşma tarzı bir çocuğu ikna etmedeki ‘kandırma’ yaklaşımı ile oldukça 

benzerdir. Bu arada babasının da duyacağı bir şekilde Pire Dayı’nın rolü oynamak için 

para istediğini söyler. Muzaffer filmi için tıpkı Saffet’e daha sonra yerine getirmeyeceği 

iş vaadinde olduğu gibi yalan söylemektedir. Anne ve babasını ikna edebilmek için eski 

çektiği görüntülerin faydalı olabileceğini düşündüğü için televizyona kamerayı 

bağlayarak eski görüntüleri gösterir. Bu arada babası yine “filmler bunlarla mı çekiliyor 

Muzaffer?” diye sorar. Muzaffer ise bu kez diğerlerinden farklı bir şekilde “hı hı evet” 

diye bıkkın bir şekilde yanıt verir.  

 

Muzaffer film hazırlıklarını tamamlamak ve gerekli ekipmanları getirmek için 

İstanbul’a döner. Bu arada Ali, müzikli saat için dükkâna uğrar ve saatin sesini dinler, 

ertesi gün gelip saati alacağını söyler. Saffet ise artık işsiz olduğu için sokakta yalnız 

başına dolaşmaktadır. Daha sonra ise bir oyun salonunda otururken görülür. Akşam 

olduğunda ise evine gider. Annesi sofraya çağırır. Saffet bir şeyler yerken, annesi ise 

babasının aradığını fabrikadaki işten çıktığını öğrendiğini belirtir ve komşu kadınların 

yanında Saffet’e kızar. Annesine göre Saffet “ekmek parası kazanmayı oyun 
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sanıyordur”. Fabrikadaki işe sokabilmek için çok uğraştıklarını anlatır. Saffet ise 

annesine sert tepki göstererek yemek yemeyi bırakır ve kalkıp gider. Babası geldiğinde 

ise Saffet’i azarlar. Fabrikadaki işini neden bıraktığını sorar. Saffet ise Muzaffer’in 

filminde çalışacağını ve onun kendisine İstanbul’da iş bulacağını söyler. Babası ise 

fabrikaya sokabilmek için birçok tanıdığı araya soktuklarını bu işi bırakmaması 

gerektiğini azarlayarak anlatır. Sonrasında Saffet odasında yalnız ve sıkıntılı bir şekilde 

gözükmektedir.  

 

Emin ise çarşıya iner, kadastrocuların geldiğini duymuştur. Tanıdığı kişilere 

kadastrocuları görüp görmediklerini, nereye gittiklerini sorar. Yaşlı adamın yaşadığı 

sıkıntıya karşı konuştukları kişinin rahatlığı birer çelişkiyi oluşturmaktadır. Daha önce 

de değinildiği gibi Emin kasabanın diğer yaşayanlarının çoğunun aksine sürekli olarak 

haklı olduğu konunun arkasında duran, entelektüeli simgelemektedir. Fakat çarşıda 

konuştuğu kişiler ise onun bu halinin farkına bile varmadan günlük hayatın rahatlığı 

içerisindedir. Emin konuştuğu kişilerden laf alabilmek için endişeli, sıkıntılı ve aceleci 

bir şekilde konuşmaktadır. Konuştuğu kişiler ise onun tam tersine rahat, olayı çok da 

önemseyemeyen, anlamayan bir tavır içerisindedir. Terzi Kamil’in dükkanına girer. 

Kamil de Emin ile aynı sorunu yaşamaktadır fakat artık bu mücadeleden bezmiştir. 

Kadastrocuların bu sene işi sıkı tuttuklarını söyler. Emin ise yine idealist bir tavırlar “işi 

sıkı tutmaları da iyi bir bakıma, köylü bir avuç çıra için koca ağaca vuruyor baltayı” 

diyerek yaşayanların bilinçsizliğine ve bu konuda alınabilecek tedbirlerin önemine 

vurgu yapar. Kamil ise Emin’in anlattıklarından sonra “evet doğru söylüyorsun da şunu 

unutuyorsun” der ve çalan telefonu açar. Bir müşterisi ile kibarca konuşur. Telefonu 

kapattıktan sonra ise müşterisinin arkasından söylenir. Emin ise tam telefonu açmadan 

önce kendisine bir şey söylemek üzere olduğunu “şunu unutuyorsun” dediğini Kamil’e 

hatırlatır. Unuttuğu şeyin ne olduğunu sorar. Kamil ise alakasız bir şekilde müşterisine 

söylenmeye tekrar devam eder. Daha sonra ise bir köylünün ağaçlarına kadastrocuların 

boyayı vurduğundan bahseder. Kamil’in konuşmasındaki argo söylemlere karşı, 

Emin’in hukuk diliyle Yargıtay içtihatlerinden bahsetmesi iki karakter arasındaki 

farklılığı göstermektedir. Emin, çarşıda kadastrocuları göremeyince bahçesinin olduğu 

araziye geri döner. Yaşına rağmen bisikleti hızlı bir şekilde sürmektedir. Yoldan 

geçerken bir yerde durur ve Osman’a kadastrocuların bugün geçip geçmediğini sorar. 
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Osman ise geçmediğini söyler. Emin ise geçmediğinden emin olup olmadığını sorar. 

Osman ise emin olduğunu söyler. Emin ise yine de rahatlamadığı için Osman’a “bütün 

gün burada mıydın sen?” der. Osman ise bütün gün burada olduğunu belirtir. Osman’ın 

bütün gün aynı yerde olması taşra yaşamına yönelik göndermelerden biridir. Zamanın 

büyük çoğunluğu aynı yerlerde geçmektedir. Daha sonra ise Emin, bahçesinin olduğu 

araziye varır. Ağaçlara bakar, boya vurulup vurulmadığını kontrol eder. Yaşlı adamın 

sıkıntılı hali yakın çekimlerle vurgulanır. Emin’in rüzgârda sallanan saçları ile yaşlı 

ağaçların sallanan yaprakları ve dalları yakın planlarla benzeştirilir. Rahat bir şekilde 

oturan Osman ile bisikletinin üzerinde gergin bir şekilde bekleyen Emin arasındaki 

karşıtlık belirgin bir şekilde gözükmektedir.  

 

  

Şekil 3.8: Mayıs Sıkıntısı / Taşrada zaman       Şekil 3.9: Mayıs Sıkıntısı / Gerginlik (01:13:30)  

(01:13:25)         

 

Yaşlı bir kadın, Ali’ye eve giderken domates verir. Bu domatesleri Döndü’lerin 

evine götürmesini söyler. Ali istemese de yaşlı kadın emrivaki yaparak kabul ettirir. Ali 

yolda giderken düşen bir domatesi almak için eğildiğinde önlüğünün cebindeki yumurta 

kırılır. Ali ise sinirlenerek ayağı ile domateslerin olduğu sepete vurur ve aşağıya 

yuvarlar. Daha sonra derenin kenarında önlüğünü yıkamıştır. Ali’nin yaşadığı üzüntü ve 

sıkıntı yakın planda gösterilir. Ali, Muzaffer’den öğrendiği ‘hilelik’i yapmaya karar 

verir. Tavuk kümesinden bir yumurta çalar. Ali de ‘kandırma’yı öğrenmiştir. 

Muzaffer’in gelişi Ali’ye de olumsuz bir etki etmiştir. Ali halasının yanına gelir fakat 

halası evde yoktur, evde sadece Emin vardır. Ali’nin ayaklarını yere vurmasına kızan 

Emin, Ali’yi ayaklarını yere vurmaması için uyarır. Ali ise Emin’in gençlik fotoğrafını 

görür. Bunu alarak diğer eli ile gözünü kapatır ve bir genç Emin’e bir de yaşlı Emin’e 

bakar. Akbulut buradaki hareketi şu şekilde yorumlamaktadır:  
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Ali sırasıyla gözlerini açıp kapadığında, onun bakış açısından, bir fotoğraftaki 

genç Emin’i, bir masa başında çalışan yaşlı Emin’i görürüz. Bir kez daha 

genç/yaşlı karşıtlığını kuran bu görüntüler, gözün hızlı açılıp kapanma 

hareketiyle birlikte sinemaya özgü bir hareket yanılsaması yaratır; hareketli 

resim olarak sinema düşüncesine gönderme yapar (2005, s. 112). 

 

Emin, Ali’nin ayaklarını oynatmasına kızar ve en sonunda çocuğa daha sonra halası 

gelince gelmesini söyler. Ali de bu duruma kızarak fotoğrafı yerine koymaz ve 

dışarıdaki duvarın aralığına sıkıştırır. “Sonuçta, müzikli saat almak için girdiği süreçte 

yetişkin ve yaşlılarla karşılaşması, Ali’ye sorumlulukla birlikte hileyi ve intikam 

duygusunu da öğretmiştir” (Akbulut, 2005, s. 112).  

 

Ali’den sonra eve Muzaffer ve asistanı Sadık gelir. Film çekimi için gerekli olan 

ekipman ve malzemeleri getirmişlerdir. Sadık ile Muzaffer çekim mekânı olarak 

kullanılacak bir eve bakmaya giderler. Muzaffer evi çekim için kullanacaklarını 

söyleyince, Sadık izin alıp almadığını sorar. Muzaffer ise “ne izni amcamın evi” diye 

yanıt verir. Tam ardından ise köpek havlaması duyarız. İzin almama ve köpek 

havlaması sonrasında Sadık ve Muzaffer’in aracın içerisine tekrar binip kapıyı 

kapatması çelişki oluşturmaktadır.  

 

Muzaffer, anne, babası ve asistanı Sadık ile beraber Çanakkale’ye çekim mekânı 

bakmak üzere yola çıkarlar. Emin ise “beni hiç götürmeseydiniz iyiydi bakarsınız 

kadastrocular gelir” der. Anne ise “hemen bir günde kadastrocular mı gelir?” diye yanıt 

verir. Emin ise “ben mayıs aylarını sevmem hep içime bir sıkıntı çöker, hep bir terslik 

olur” der. Anne ise “mayıs ayında sıkıntı mı çöker? İnsanın daha çok içi açılır” diye 

cevaplar. Emin’in içerisinde bulunduğu sıkıntıyı kimse anlayamamaktadır. Yolda 

giderken kamera yolun kenarında Pire Dayı’yı hızlıca görür. Muzaffer, İstanbul’a 

gitmeden önce uğrayacağım dediği Pire Dayı’ya uğramaz. Filmde kullanmayacağı için 

Pire Dayı’dan herhangi bir fayda sağlamayacağı için Muzaffer’in ilgisini çekmez. Yolda 

ilerlerken bazı Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili anıtların önünde durulur. 

“Ulusal tarih açısından önemli bir yeri olan Çanakkale Şehitler Anıtı’nı yalnızca Emin 

ziyaret eder, diğerleri arabada kalırlar. Emin’in bu ziyareti ve Kurtuluş Savaşı hakkında 

bir şeyler anlatırken görülmesi, onun idealist kimliğini vurgular” (Akbulut, 2005, s. 

113). Daha sonra ise filmi çekecekleri yere gelirler. Set ekibi ise Muzaffer, Sadık, Saffet, 
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Ali ve anneden oluşmaktadır. Anne elindeki araçla ateş efekti verir. Ali ise reflektörü 

tutmaktadır. Ekibin dar olması ve çoğunluğunun akrabalardan oluşması, bazı 

araştırmacılar tarafından “sanat filmi” olarak adlandırılan, bu araştırmada ise Çağdaş 

Anlatı Sineması olarak nitelendirilen filmleri çekerken yaşanılan maddi zorlukları 

vurgulamaktadır. Muzaffer karakterinin film çekiminde yaşadığı zorluklar ile Nuri 

Bilge Ceylan kendi yaşadığı zorlukları da anlatmıştır.  

 

Emin, Saffet’in okuduğu diyalogları tekrar ederken kısa bir süre kameraya baktığı 

için çekim birkaç kez tekrar edilir. Muzaffer ise bu duruma sinirlenmektedir. Kaset 

değiştiği için “on milyon” çöpe gitmiştir. Muzaffer, Ali’yi de reflektörü sabit tutmadığı 

için uyarır. Muzaffer akrabalarından profesyonel set çalışanı davranışları beklemektedir. 

Saffet’i daha hızlı sufle vermesi için uyardıktan sonra babasının okunan sufleleri çok 

hızlı olduğu için anlamamasından sonra Saffet’e metni çok hızlı okuduğu için kızar ve 

kendi ile çelişir. Babasına ise “yirmi milyon oldu” der. Anne ise çekimin güzel 

olduğunu bir daha çekmeye gerek olmadığını söyler. Yeni çekimi yaparken ise Emin 

başını yukarı doğru çevirdiğinde tepesindeki ağacın işaretlendiğini görür. Kadastrocular, 

Emin orada yokken araziye gelmiştir. Emin’in yaşadığı korku gerçeğe dönmüştür. 

Setteki ışığı Muzaffer yerinin değiştirilmesini istememesine rağmen ağaca doğru çevirir. 

Ağaçtaki işaret iyice belirginleşmiştir. Telaşlı bir şekilde yürüyerek diğer ağaçlara bakar. 

“Benim burada bulunmam lazımdı muhakkak. Beni filmlen milmlen uğraştırıyorsunuz” 

der. Anne ise üzülüp telaşlanmamasını söyler. Emin “üzülme olur mu? Sen bu işi 

benimsemiyorsun ki. Ben elli senedir burada hayatım var elli senedir burada 

uğraşmışım” der. Muzaffer ise bu kadar büyütecek bir şey olmadığını “yukardan 

halledebileceğini” söyler. Muzaffer’in kastettiği nokta belli tanıdıkları devreye sokarak 

meseleyi devlet nezdinde çözüme kavuşturmaktır. Emin ise bunun çok da yapılacağını 

düşünmediği için kızgın bir ses tonu ile: “Nasıl halledeceksin yukarıdan? Kimse bana 

yardım etmez. Ben şimdiye kadar ne yaptı isem kendim yaptım.” der. Burada da 

babanın idealist, kimseden yardım beklemeyen bir kişi olduğu sonucu ortaya çıkar. 

Bundan dolayı da taşrada kendisini yalnız hissetmektedir. Ağaçtaki boyayı göstererek, 

“İşte herifler halletmişler yukardan, bir de beni Çanakkale’ye götürüyorsunuz.” der. 

Emin sinirlendiği için eşyalarını alır ve Yenice’ye gitmek için yürümeye başlar. Anne 

ise eşini geri döndürmek için ikna etmeye çalışır. Çocuğunun filmi bitmemiştir daha. 
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Saffet de Emin’i ikna etmeye çalışır. Muzaffer ise oralı değildir. Saffet’in “yayan 

Yenice’ye gidecek, araba ile bırakıverelim bari” demesine karşın “bırak gitsin” der. 

Muzaffer’in tıpkı Pire Dayı’da olduğu gibi kendisi için işlevsiz hale gelen birisini 

önemsememe tavrı devam etmiştir.  

 

Sonrasında ise baba Yenice’deki evine döner. Muzaffer ise babasına bozulan 

daktilosunu tamir edebileceğini söyler. Böylelikle baba ve oğul arasındaki gerilim son 

bulmuş olur. Çekime tekrar devam edilmeye başlanır. Bu sırada Sadık’ın müzikli 

çakmağının çıkardığı ses ile Ali’nin hayalleri birleşmiştir. Ali artık müzikli çakmak 

istemektedir. Muzaffer ise Saffet’e, İstanbul’a gelmesinin çok mantıklı olmadığını 

söyler. Daha önce Saffet’e söylediği iş bulma güvencesinden vazgeçmiştir. Bir anlamda 

Saffet’i film çekimlerine ikna etmek için söylediği bir cümledir. Saffet ise sadece iş 

bulmalarını onlara yük olmayacağını kendi başının çaresine bakabileceğini anlatmaya 

çalışmaktadır. Muzaffer biraz da küçümseyici bir üslupla “yok sen en iyisi burada kal, 

yani hıyar tarlasında çalışsan sana yeter” der. Saffet ise, hayallerinin 

gerçekleşmeyeceğini yavaş yavaş anlamaktadır. Muzaffer’in bu tavrı karşısında başta 

ikna olmasa da, ısrar etse de, Muzaffer’in kendisine yardım etmeyeceğini anlamıştır. 

Kent için üniversiteyi kazanıp gitmek dışındaki tek şansı olan Muzaffer de olumsuz 

sonuçlanmıştır. Artık onun için taşra eskiden olduğu gibi bir zorunluluk hali olmaya 

devam edecektir.  

 

 

Şekil 3.10: Mayıs Sıkıntısı / Saffet’in sıkıntısı (2:01:35) 

 

Muzaffer filmin bir sahnesi için şafağın sökmesini beklemektedir. Bu bölümde 

Saffet rol alacaktır. Sadık ise Ali’nin müzikli çakmağı çok sevdiğini farkettiği için 



 

 
84 

çakmağı ona verir. Ali ise bundan dolayı fikrini değiştirip halasına babası ile yine saat 

için konuşması gerektiğini söyler. Fikir değiştirmesinin sebebi olarak ise okula geç 

kalmamak için saatin daha iyi olacağını belirtir. Ali yine kendi deyimi ile ‘hilelik’ 

yapmıştır. Sadık’ın çakmağı verdiğini halasından gizlemiştir. Muzaffer’in Ali’ye en 

büyük olumsuz etkisi bu olmuştur. Kente daha yakın olan bireyci davranışların taşraya 

nüfuz etmesi Ali üzerinde gerçekleşmiştir. Sonunda yaptıkları çekimlerin arazideki 

kısmı bitmiştir. Emin dışındaki herkes Yenice’ye eve döner. Emin ise biraz daha burada 

kalacağını söyler. Diğerleri gittikten sonra su alarak gece yaktıkları ateşi söndürür. 

Yerdeki çöpleri toplar. Bu görüntüler Emin’in çevreye olan duyarlılığı, doğayı her 

koşulda korumak istemesinin bir kanıtı gibidir. Daha sonra ise bir elma alarak onu yer. 

Mahkemeye hangi delilleri sunacağını düşünüp sabaha kadar uyumadığı için bir ağacın 

dibinde uyuya kalmıştır. Kuşların ve ağaçların sesleri arasında güneş doğarken film 

biter. Filmin sonu Çağdaş Anlatı Sineması biçimine uygun olarak ucu açık bir şekilde 

bitmiştir. Yönetmen Emin’in yaşadığı sıkıntıyı seyirciye aktarmıştır.   

 

Genel olarak Mayıs Sıkıntısı filminin karakterleri üzerinden bir inceleme 

yapıldığında taşraya dönüş temasının geçerli olduğu bir filmdir. Muzaffer filmini 

çekebilmek için taşraya zorunlu olarak bir dönüş yapmıştır. Bu dönüş dönemseldir. 

Muzaffer, İstanbul’da filmini çekebilecek maddi altyapıya sahip değildir. Böylelikle 

filmde ailesini oynatması gerekir. Sette çalışabilecek Sadık dışındaki kişiler de yine 

akrabalarındandır. Dolayısıyla Muzaffer’in taşraya dönüşü faydacı bir amaçla 

yapılmaktadır. Taşranın yardımlaşma potansiyelinden faydalanmak istemektedir. 

Örneğin; Pire Dayı, film için Muzaffer’den herhangi bir para istemez. Muzaffer, taşra 

sokaklarında dolaşıp, gözlem yapması fakat topluma da mesafeli durması bakımından 

karakter olarak flanöre yaklaşmaktadır. Tıpkı bir flanör gibi toplumsal olaylara 

mesafelidir.  

 

Emin ise taşradaki entelektüeli temsil etmektedir. Genellikle kendisini yalnız 

hisseden, ideallerinden ve doğa sevgisinden vazgeçmeyen bir karakterdir. Yıllar önce 

Amerika Birleşik Devletleri’nde master yapmış, hukuku araştıran, haklarını bilen bir 

entelektüeldir. Filmde ayrıntılı bir şekilde verilmese de Emin’in yıllar önce taşraya 

dönüş yaptığı tahmin edilebilir. Amerika’da master yapan biri kentte yaşamamaktadır 
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bu da yıllar önce kent yerine taşrayı tercih ettiğini göstermektedir. İdealist olması ve 

olaylar karşısında etkin olması, etik kurallara uyması bakımından Muzaffer’den oldukça 

farklıdır. Muzaffer kentin içerisinde gelişen ve topluma uzak duran ve üstten bakan 

entelektüel profili çizerken, Emin ise toplumun içerisinde yaşayan, topluma rağmen 

toplumun faydasına olan fikirleri savunan, onların haklarını bilen, doğayı gözeten bir 

yapıya sahiptir. Emin ve Muzaffer, entelektüelin değişen yapısının karakter olarak 

yansımalarıdır. İdealist entelektüelden, bireyci ve üstenci entelektüele geçişin somut 

halleri Emin ve Muzaffer’dir.  

 

Saffet karakteri ise taşrada sıkışıp kalan insanları temsil etmektedir. Taşrada kısıtlı 

olan iş imkanları, panayır yeri ve oyun salonlarından ibaret olan eğlence ve sosyal alan 

kültürü Saffet’in içerisinde bulunduğu sıkışmışlığı daha da arttıran bir durumdur. 

Saffet’in yaşamı incelendiğinde fiziksel olarak bir “hobo” (Anderson, 2017) gibi 

davranmasa bile düşünsel olarak taşrada “hobo” tarzına yakın bir yerde durduğunu 

belirtmek mümkündür. Saffet’in bir evi olsa bile kendisini o eve ve yaşadığı taşraya ait 

hissetmemektedir. Saffet için şu soruları sormak yerinde olacaktır: “Neden avareler ve 

hobolar var? Birilerini gezici işçi, avare ve evsiz olmaya iten koşullar ve saikler 

nelerdir?” (Anderson, 2017, s. 77). Saffet tam olarak hobo olarak nitelendirilemeyecek 

biri olmasına rağmen, aidiyetsizliği, evsizliği onu hoboya yaklaştıran unsurlardır. 

Saffet’in taşralıların gözündeki “aylaklığı” onu flanöre de yaklaştırmaktadır.  

 

3.3. Yumurta (Semih Kaplanoğlu / 2007) 

 

Semih Kaplanoğlu’nun üçüncü uzun metrajlı filmi olan Yumurta4, 2007 yılında 

vizyona girmiştir. Filmde Yusuf karakteri İstanbul’da yalnız yaşayan bir sahaftır. 

Dükkanı aynı zamanda Yusuf’un evi gibidir. Dükkânda yatıp kalkmaktadır. Annesi 

Zehra Hanım ise Tire’de Ayla ile birlikte yaşamaktadır.  

 

Filmin ilk sahnesinde düz ve yeşillik bir alanda, puslu bir havada kameraya doğru 

yürüyen yaşlı bir kadın gözükmektedir. Bu, Yusuf’un annesi Zehra Hanım’dır. Zehra 

Hanım önce çerçevenin soluna doğru bakar ve sonrasında ise çerçevenin sağına doğru 

                                                             
4 Filmin detaylı künyesi ve özetine https://www.imdb.com/title/tt1021004/ linkinden ulaşabilirsiniz. 
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yürümeye devam eder. Kamera da sağa doğru ağır bir pan hareketiyle onun gittiği yola 

doğru çevrinir. Zehra Hanım puslu ve toprak yolda yalnız başına yürümektedir. İlerde 

pusların içerisinde servi ağaçları gözükmektedir. Servi ağaçları Anadolu’da 

mezarlıklarla özdeşleştirilen ağaçlardandır. Genellikle mezarlıklarda servi ağaçları 

gözükmektedir. Bu görüntü Zehra Hanım’ın öldüğü sonucunun çıkarılabileceği bir 

görüntüdür.  

 

  

 Şekil 3.11: Yumurta / Yaşam (01:10)           Şekil 3.12: Yumurta / Ölüm (01:51) 

 

Daha sonra Yusuf sahaf dükkanında otururken gözükmektedir. Dükkanı aynı 

zamanda Yusuf’un yaşam alanıdır. Bu mekân hem herkesin girebildiği bir sahaf 

dükkânı hem de Yusuf’un bir anlamda mahrem alanının iç içe geçtiği bir yerdir. 

Botlarını çıkarıp yatmaya hazırlanırken bir telefon çalar. Yusuf telefonu açmaz. Arayan 

kişi telaşlı bir ses tonu ile sesli mesaj bırakır. Çok önemli ve acil bir durum olduğunu 

mutlaka evi araması gerektiğini söyler.  

 

Bu arada dükkâna bir müşteri gelir. Yusuf “pardon kapalıyız” demesine rağmen kadın 

bunu duymaz ve “bu saatte açık bir sahaf, şaşırdım” der. Yusuf ise soğuk bir tavırla “ne 

istemiştiniz?” diye sorar. Kadının “bir partiye gidiyorum da hediye alacağım, kitap 

bakabilir miyim izin verirseniz?” sorusunu Yusuf yanıtsız bırakır. Kadın ise yavaş 

yavaş kitapların olduğu yere doğru yürür. Elindeki şarap şişesini Yusuf’un masasının 

üzerine bırakır. Yemek kitapları olup olmadığını sorar. Yusuf ise yerini söyler. Kadının 

sorduğu sorulara Yusuf, kısa yanıtlar vermektedir. Kadın bulduğu kitabın fiyatını sorar. 

Yusuf ise “arkasında yazıyor” diye yanıt verir.  
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Şekil 3.13: Yumurta / Yusuf’un uzaklığı (04:50) 

 

Kadın kitabın fiyatı kadar parası olmadığı için, şarabı bırakıp kitabı almasının mümkün 

olup olmadığını sorar. Yusuf da “olur” şeklinde yanıt verir. Kadın ise teşekkür ederek 

dükkândan çıkar. Yusuf’un soğukluğu ve yalnız bir karakter olması kadın ile olan 

diyaloglarında da belirgindir. Kadın çıktıktan sonra Yusuf, telefon ile evi arar. 

Buralarda herhangi bir konuşma duyulmaz. Telefon çalma, kepenklerin kapanma sesi ve 

arabanın çalışma sesi duyulur. Yusuf, Tire’ye gidiyordur. Bu yolculuk onun için bir 

başlangıç olacaktır. Kendi kabuğundan çıkabilmenin yolculuğudur. Stavrides’in 

belirttiği gibi heterotopyalar “ötekiliğe açılan geçitler” (Stavrides, 2016, s. 159) olarak 

nitelendirilebilmektedir. Yusuf için toplum ‘öteki’dir. Kendi kabuğunda, sahaf 

dükkanında yaşamaktadır. Kendi kabuğunun dışına çıkması, Tire’ye gitmesi 

Stavrides’in belirttiği gibi ‘ötekiliğe atılan geçitler’dir. 

 

 

Şekil 3.14: Yumurta / Yusuf’un taşraya dönüşü (07:00) 

 

Yusuf memleketi Tire’ye ana yurduna gelmiştir. İçeri girdiğinde yakınları ona 

başsağlığı diler. Daha sonra cenaze mezarlığa getirilerek defnedilir. En son mezarın 
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başında iki kişi kalmıştır. Elinde su kovası ile bir çocuk ve Yusuf. Yusuf çocuğa “suyun 

var mı?” diye sorar ve getirmesini ister. Çocuk ise suyu getirerek mezarın üzerine döker 

ve ellerini açarak dua okumaya başlar. Yusuf ise çocuğun eli açık iken eline parayı 

koyar ve uzaklaşır. Çocuğun daha sonra evde Yusuf’a parayı geri vermesi, taşradaki 

ilişkilerin kentin karşılıklı çıkar ilişkilerinden oldukça uzak, daha bozulmamış olduğunu 

göstermektedir. Çocuğun davranışı, Mayıs Sıkıntısı’ndaki Ali adlı çocuğun ilk 

başlardaki davranışı saf ve temizdir. Ek olarak “taşrada bu işler bir insanlık borcudur ne 

de olsa, para karşılığında yapılmaz” (Büker ve Akbulut, 2009, s. 59). Yusuf daha sonra 

mezarlıktan çıkar ve yürümeye başlar. Burada yeşil otların içerisinde bir bıldırcın 

yumurtası bulur.  

 

Yumurta doğanın simgesidir, yaşamı ortaya çıkarır, dünya da yaşamın kendisi 

olduğuna göre yumurtadan yaratılmıştır. Çünkü yumurta, yaradılış için gerekli 

her tür öğeyi içinde barındırır. Filmin adı ile mekânı arasında da sıkı bir ilişki 

olduğu söylenebilir. Zira yumurta taşrayı çağrıştırır, büyük şehri değil. Ayrıca 

yumurtanın gelişmesi, olgunlaşması ve nihayetinde içinden bir canlıyı 

çıkarması için gerekli özel koşullardan birisi sessizlik, diğeri de sıcaktır. Geniş 

uzamları, çayırı çimeni, kış olsa da çoğunlukla görünen güneşiyle taşra, aslında 

yumurtanın da ev sahibidir. Yumurta, civciv için yuvadır, peki ya Yusuf için? 

Hayır. Ama yumurta, Yusuf’un yuva, ev arayışının bir göstergesidir (Büker ve 

Akbulut, 2009, s. 37). 

 

Büker ve Akbulut’un da belirttiği gibi yumurtanın taşrayı çağrıştırması ve 

içerisinden canlının çıkması için sessizlik ve sıcağa ihtiyaç duyması ile Yusuf’un 

taşraya dönüşü birbirleriyle ilintilidir. Yusuf kentte, hayattan ve toplumdan kopuktur. 

Adeta bir yumurtanın içerisinde yaşamaktadır. Dışarı ile bağı yoktur. Bunun içerisinden 

çıkması yani içerisinden bir sosyal bir canlının çıkması taşraya dönüş ile mümkün 

olacaktır. Ana yurduna döndüğünde, onu doğuran kişinin evinde yumurtasının 

kabuğunu kırmaya çalışacaktır.  

 

Annesinin evine geldiğinde ise mutfakta bulaşıkları yıkayan Ayla’yı görür. Ayla aç 

ise yemek hazırlayabileceğini söyler. Yusuf yemek yedikten sonra evin salonuna geçer. 

Salona geçerken önce Ayla’nın bulunduğu odaya daha sonra ise ölen annesinin odasına 

bakar. Filmde direkt olarak ifade edilmese de annesinin Yusuf ve Ayla’yı birbirine 

yakıştırdığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Yusuf’un önce Ayla’ya sonra annesinin boş 

odasına bakması bunu kanıtlar niteliktedir. Duvarın bitiminin soluna konumlandırılan 
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Yusuf, sağına konumlanan ise Ayla’dır. En arkada gözüken ise Zehra Anne’nin odasıdır. 

Zehra Anne ölümü ile de olsa Yusuf ve Ayla’yı bir araya getirmiştir.  

 

 

Şekil 3.15: Yumurta / Yusuf ve Ayla (19:32) 

 

Burada ikili arasındaki, Yusuf için uzun sayılabilecek ilk uzun sohbet gerçekleşir. 

Yusuf’un annesi Zehra Anne evdeki çiçeklere isim vermiştir. Her çiçek ölen bir yakınını 

temsil etmektedir. Yusuf’un sorduğu çiçeğe ise Ayla “o babanız” yanıtını verir. Yusuf 

ise gülerek “babam çiçek açmış” der. Annenin bu şekilde çiçeklere isimler vermesi bir 

nevi yakınlarını özlemesi ve unutmak istememesi ile ilişkilendirileceği gibi, Zehra 

Anne’nin ruhun ölümsüzlüğüne olan inancına da bir vurgu olarak düşünülebilir. Zehra 

Anne, ruhun ölümsüzlüğüne inandığından yakınlarının kendisini duyduğunu, gördüğünü 

düşünmektedir. Belki de bu nedenle sürekli onlarla konuşarak dertlerini anlatır.  

 

Yusuf, annesine yardımcı olduğu için Ayla’ya teşekkür eder ve yarın İstanbul’a 

dönmesi gerektiğini belirtir. Ayla ise, Zehra Anne’nin ölmeden önce Birgi’de bir adak 

adadığını ve yarın onun yerine getirilmesi gerektiğini söyler. Yusuf ise böyle şeylere 

inanmadığını belirtir ve Ayla’ya parasını bırakıp halletmesini ister. Ayla ise bunu 

kendisinin yapması gerektiğini söyler. Nihayetinde Ayla “siz bilirsiniz” diyerek 

sorumluluğu ve vicdani yükümlülüğü Yusuf’un üzerine bırakmıştır. Yusuf bir an önce 

İstanbul’a kendi ‘kabuğuna’ dönme derdindedir. Filmin ileriki sahnelerinde Yusuf, belki 

de annesini çok fazla arayıp sormamasının verdiği vicdan muhakemesi ile Ayla’nın “hiç 

mi hatırı yok” sözünün düşündürdüğü sorgulama ile adak dileğini gerçekleştirecektir.  
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Sabah olduğunda ise Yusuf, tavana uzanan ve destekleyici odun parçasını görür. 

Kamera tilt hareketi ile seyirciye de Yusuf’un gözünden bu cisimi göstermektedir. Bu 

taşradaki yoksunluktan dolayı yapılan bir eylem olmasının yanı sıra annenin evi ‘ayakta 

tutmak’, Yusuf’un ‘yuvasının olmasını’ sağlamak olarak düşünülebilecek de bir 

eylemdir. Daha sonra ise Yusuf ve Ayla farklı aynaların karşısında görülür. Ayla, 

aynaya bakarak saçını taramaktadır. Yusuf ise aynaya bakmaz, aynanın önüne konmuş 

olan diş fırçasını alır. Bu sahne ile Ayla, kendinden emin olan, kendi ile yüzleşebilen ve 

isteklerini bilen bir karakteri temsil ederken, Yusuf cesareti olmayan, yüzleşemeyen bir 

karakteri temsil etmektedir.  

 

  

Şekil 3.16: Yumurta / Aynaya bakan           Şekil 3.17: Yumurta / Aynaya bakamayan 

Ayla (25:06)                              Yusuf (25:57) 

 

Yusuf veraset işlemleri için avukatlık bürosuna gider. Burada kimlik gerekmektedir. 

Fakat kimliği dükkandaki çekmecede kalmıştır. Yusuf’un yanında kimlik olmaması 

aynı zamanda onun toplum dışı olmasına da işaret eder. Bahçeye çıktığında sara krizi 

geçirir. Avludaki adam soğan koklatarak Yusuf’u kendine getirir. Yusuf daha sonra 

hamama gider. Hamam fiziksel olmasının yanı sıra psikolojik arınmanın da bir mekânı 

olarak nitelendirilmiştir.  

 

Ayla ise arkadaşı Haluk ile tüm Tire manzarasını görebileceği bir yere gider. 

Filmde Haluk, Ayla’ya karşı bir şeyler hissetmesine rağmen Ayla ona karşı duygusal bir 

bağ hissetmemektedir. Haluk’u “iyi biri” olarak görür. Bunun ötesinde duygusal bir 

aidiyet yoktur. Haluk ile Ayla’nın tepe bir yerden Tire’ye bakması ve Haluk’un kendi 

evini, Ayla’nın evini ve bazı mekânları işaret ederek göstermesi taşranın bariz bir 

özelliğidir. Küçük olan bir taşra ilçesinde çoğu yapı belirgin bir şekilde gözükmektedir. 

Taşranın mekânsal olarak küçüklüğüne yapılan bir vurgudur.  
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Ayla üniversiteyi kazanır ise İstanbul, İzmir gibi uzak yerlere gidebileceğini söyler. 

İzmir de onun için uzak bir yerdir. Taşradakiler için kent merkezi de başka bir il gibidir. 

Ayla, Haluk’a iyi biri olduğunu söylemekle yetinir. Haluk ise “ben ciddiyim” der. Ayla 

ise “ben de ciddiyim” diyerek yanıt verir ve daha sonra “gidelim mi artık?” der. Daha 

sonra ise Haluk motorsikletle yolun aşağısına doğru ilerlerken Ayla farklı bir yönden 

yürürken görülür. Bu ikili arasındaki yolların da ayrıldığına yapılan bir gönderme olarak 

okunabilir. Bir sonraki sahnede ise Ayla, üniversiteyi kazanıp Tire’den giden bir 

arkadaşı ile sohbet etmektedir. Okulu merak eder. Taşrada yaşayan biri olarak 

üniversiteye gitmek sadece yükseköğrenime devam etmek anlamına değil aynı zamanda 

kent hayatını tanımak, bulunduğu çevrenin dışına çıkmak anlamına da gelmektedir. 

Taşralı için biraz daha idealize edilen bir süreçtir. Ayla’nın da sorduğu sorularda, 

gözlerindeki heveste bu idealize etme görülmektedir.  

Yusuf ise bir kuyudan çıkmaya çalışırken gözükmektedir. Tire’de iken kuyu yapımında 

çalışmışlığının yanı sıra Yusuf karakterinin kuyudan çıkmaya çalışması ile Yusuf 

peygamberin kuyudan çıkmaya çalışmasına yönelik bir gönderme vardır. Anlatılara 

göre Yusuf peygamber kuyuya atılmıştır. Yine anlatılara göre Yusuf peygamber sabır 

ile özdeşleştirilen bir peygamberdir. Filmdeki Yusuf karakteri de sessiz, kimseye zarar 

vermek istemeyen birisidir. Öyle ki daha sonra arabasının sileceklerine zarar verecek 

olan Haluk’a da onun yaptığından emin olmasına rağmen zarar vermez.  

 

Yusuf çarşıda arkadaşı Cevdet ile karşılaşır. Bir yere oturup sohbet ederler. Yusuf, 

Cevdet’e dükkandaki işlerin durumunu sorar. Cevdet ise “iyi işte hep aynı, ne uzadık ne 

kısaldık. Tire’nin durumunu biliyorsun” der. Cevdet’in sözleri taşradaki ekonomik ve 

sosyal durumu yansıtması bakımından önemlidir. Taşrada genellikle çoğu şeyin aynı 

kalması pek gelişmemesi durumu vurgulanmıştır. Yusuf eski arkadaşlardan kimleri 

gördüğünü sorar Cevdet’e, Cevdet ise. “Kimler kaldı desene. Bir ben bir de Yavuz” 

diye yanıt verir. Taşralının sürekli olarak göçüp gitme isteğinin nedeni belki de bir 

önceki sohbette gizlidir. “Ne uzayıp ne kısalamamak” durumundan kurtulmak 

istenmektedir. Yusuf’un sorduğu eski arkadaşı Murat ise, yine Yusuf’un eskiden sevdiği 

kadın olan Gül ile evlenmiştir ve daha sonra ikili boşanmıştır. Cevdet bunu anlatırken 

Yusuf’ün yüzünde çok fazla üzüntü ve kızgınlık gözükmemektedir. Yusuf karakterine 
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filmin genelinde hakim olan tavır kısa ve belirgin olmayan tepkilerdir. Cevdet, Yusuf’a 

gönderdiği kitaplar için teşekkür eder. Yusuf’un bu olaydan haberi yokmuş gibi 

gözükür. Filmde net olarak söylenmese de belki de annesi Yusuf’un çevresindekiler 

tarafından vefalı bir arkadaş olarak hatırlanması için bu şekilde kitaplar yollamış olması 

muhtemeldir.  

 

Yusuf, Cevdet’in yanından çıktıktan sonra araba ile ilerlerken okulun önünden geçer. 

Burada okuldan çıkan öğrencilerin arasında Gül’ü görür. Gül’ü takip eder. Gül ise 

Yusuf’un annesinin evine gelmiştir. Yusuf ve Gül salonda oturmaktadır. Aralarında şu 

diyaloglar geçer: 

 

- Gül: Sana selam yollamıştım. Sağol, hatırlayıp kitabını göndermişsin. Arada 

dönüp dönüp okuyorum. Bazı şiirleri eskiden hatırlar gibiyim.  

- Yusuf: Hangileri? 

- Gül: Bilmem. Kuyu muydu? 

- Yusuf: Senin için yazmıştım. 

- Gül: Çok çektirmiştim sana. Gençlik işte. Dergilerde yayınlanıyordu şiirlerin 

eskiden. 

- Yusuf: Bu aralar yazmıyorum bir şey.  

- Gül: Neden? 

- Yusuf: Beğenmiyorum yazdıklarımı. 

- Gül: Pek sık uğramıyorsun galiba buralara? 

- Yusuf: Olmuyor.  

- Gül: Ben Ankara’da iken Tire’yi çok özlerdim biliyor musun? 

- Yusuf: Ankara’da iken her yer özlenir.  

- Gül: Ben de dönünce hayal kırıklığına uğradım. Burayı mı özledim demişim 

diye.  

- Yusuf: Neden? 

- Gül: Ne bileyim gençken nasıl görüyorsak artık.  

- Yusuf: Sen eski günleri özlemişsin. 

- Gül: Galiba. Sen nasılsın İstanbul’da? Hatırlıyor musun eskiden Tire’den başka 

hiçbir yerde yaşayamam derdin.  
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- Yusuf: Öyle mi derdim. 

- Gül: Evet. Sen derdin.  

- Yusuf: Ben buradan nefret ederdim Gül. 

 

Yusuf filmde ilk kez bu kadar kızmış bir şekilde bakmaktadır. Gül’ün kendisi ile 

ilgili hatırlayışı yanlıştır. İkisi de bir taşra olarak Tire hakkında aynı görüşlere sahiptir. 

Gül ise uzakta iken taşrayı özleyen konumdadır fakat tekrar taşraya döndüğünde ise 

aynı sıkıntıyı tekrar yaşamaktadır. Yusuf ise başından beri kenti tercih etmiştir. Fakat 

Yusuf’un kente gitmesi aynı zamanda kendi kimliğinden uzaklaşmasını beraberinde 

getirmektedir. Tekrar taşraya döndüğünde kendi kabuğunun dışına çıkmaya başlar.    

 

Filmin devamında ise, Ayla, Yusuf’a “bu gece kalın yarın gidersiniz” der. Yusuf ise 

kısaca “peki” diye yanıtlar. Yusuf’un bunu kabul etmesi kendi kabuğunun dışına daha 

çok çıkmaya başladığının göstergesidir. Daha sonra ise Ayla, Yusuf’a, Zehra Anne’nin 

eşyalarını verir. Yusuf ise Ayla’ya dönerek ne ördüğünü sorar. Ayla ise “Kazak, Zehra 

Annem örüyordu. Bana gönderdiğiniz atkının renginde. Takım olsun istedik. Geçen 

bayram göndermiştiniz ya” der. Bu sahne hem Yusuf’un Zehra’yı daha da fark etmesi 

hem de annesinin - Yusuf’un haberi olmadan - Yusuf’un adına Ayla’ya hediye vermesi 

ve bunu Yusuf’un gönderdiğini anlamak açısından önemlidir. Zehra Anne, Ayla’nın 

gözünde Yusuf’un imajının hep iyi olmasını istemektedir.  

 

 

                 Şekil 3.18: Yumurta / Ayla ve Yusuf aynı karede (50:01) 
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Anne ölmüştür fakat Yusuf ve Ayla üzerindeki etkisi devam etmektedir. Yusuf ve 

Ayla’nın duygusal bir ilişkiye başlaması annenin isteklerinden bir tanesidir. Bu 

yakınlaşma artık yavaş yavaş psikolojik olarak başlamıştır. Bu sırada evde elektrik 

sigortası atar, ev karanlıkta kalmıştır. Ayla istememesine rağmen, Yusuf o saatte açık, 

tek elektrikçi olan Haluk’u eve çağırır. Haluk eve geldiğinde ise Yusuf’un sorduğu 

sorulara kısa ve sinirli şekilde cevap verir. Eski sevgilisi olmasına rağmen Ayla’yı 

sevdiği için Yusuf’u kıskanmıştır. Daha sonra Yusuf’un arabasının sileceklerinin 

kırılmasını Haluk yapmıştır. Yusuf ise ona kin beslemez, olayın farkındadır fakat kendi 

yapısına da uygun olarak tepki göstermez. Yusuf’un buzdolabının üzerinde ilk şiir 

ödülünü kazandığı gazete kupürünü görür. Annesi, Yusuf ile ilgili hatıraları titiz bir 

şekilde saklamıştır. Sonrasında eve gelen telefonda konuşmayan kişinin Haluk olduğu 

düşünülebilir. Haluk, Ayla’nın sesini duymadığı ve belki de Yusuf’un karşısında 

konuşabilecek gücü kendinde göremediği için sessiz kalmıştır. Ertesi gün Yusuf ve 

Ayla adak için koç almak üzere yola çıkarlar. Fakat Yusuf’un silecekleri kırılmıştır. 

Ayla ise “kim yapabilir ki?” diye sorar. Yolun köşesinde Haluk görülmektedir. Kimin 

yaptığı seyirci ve Ayla nezdinde ortaya çıkmıştır. Yolda silecekleri değiştirtirler. Bu 

arada Haluk ise motorsikleti ile sağa sola bakınarak geçer. Birgi’ye, Gölcük yolundan 

gittiklerini farkeden Ayla, Zehra Anne ile Gölcük’e gideceklerini fakat Yusuf’un 

geleceğim deyip gelmediği için gidemediklerinden bahseder. Burada Yusuf’a sitem 

etmektedir. Yusuf kentte iken toplum dışıdır. Annesine verdiği sözü de tutmamıştır 

fakat verdiği sözler ve taşra ile eninde sonunda karşılaşmıştır. Bu karşılaşma geçmişi ile 

de bir yüzleşmeye dönüşmüştür. Araba ile yolda ilerken Ayla’nın atmaca görmesi, 

heyecanlanması ve peşinden Zehra Anne’nin gördüğü atmacanın yaşamını aktarması ile 

Yusuf’un sessizliği karşıtlığı yaratmıştır. Yusuf hayattan kopuk tavrından 

kurtulamamıştır. Ayla ise yaşamı, canlılığı temsil etmektedir. Yusuf’u atmaca görmek 

heyecanlandırmaz, gözünün ucu ile kısa bir süre görmek için bakar. 

 

Daha sonra geldikleri yerde ise Hacer Yenge, Ayla’yı Yusuf’un eşi zanneder. 

Yaşlılıktan dolayı önce Ayla’yı tanımaz, Rahmi Dayı’nın öldüğünü hatırlamaz. Yusuf 

ise üzülmemeleri için onu sorduklarında “iyi, iyi” der. Yusuf’a ise “sigaran var mı?” 

diye sorarlar. Yusuf ise bilerek sigarayı bıraktığını söyler. Yusuf biraz da korumak için 

böyle söylemiştir. Ayla’ya içerden salça, peynir ve reçel almasını söyler. Kendi 
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deyimleri ile “kafaları gidip gelse” bile klasik Anadolu insanının yardımseverliğine, 

paylaşımcı olmayı unutmadığına yapılan bir gönderme vardır. Yusuf ise, yaşlı 

teyzelerden birinin paltosuna yardım amacıyla para koyar.  

 

 

Şekil 3.19: Yumurta / Yakınlaşma (1:05:22) 

 

Yusuf ve Ayla uğradıkları evden koç almak üzere dönüşe geçtiklerinde yolda yaşlı 

teyzelerin sözleri akıllarına gelerek gülüşürler. Bu sahnede ikili arasında yakınlık yavaş 

yavaş başlamıştır. Yusuf, Ayla’ya kursun nasıl geçtiğini, üniversite için hangi bölümleri 

yazacağını sorar. Bu an, Yusuf’un konuşmayı başlattığı nadir anlardan biridir. Koç 

almak üzere gittikleri yerde ise, sürünün yaylaya gittiği ve ertesi gün öğleden önce 

gelmeyeceği söylenir. Bu Yusuf için en az bir gün daha Tire’de kalma anlamına gelir. 

Yusuf ise Ayla’ya Gölcük’e gitmek isteyip istemediğini sorar. Gölcük’e gideceklerdir. 

Yusuf, daha önce yerine getiremediği sözünü yerine getirmek istemektedir. Bu Yusuf, 

karakterinin de edilgen konumdan çıkıp yavaş yavaş etkin konuma geçtiği bir andır. 

Taşra, annesinin istedikleri, eski günlere dair hatırladıkları, Yusuf’u yavaş yavaş toplum 

dışı olmaktan toplum içine doğru kaydırmaya başlamıştır. İkili sisler içerisindeki yolda 

ilerlerken kendilerinin geleceğine de bir yol açmış olurlar. Gittikleri otelde de bir 

düğüne denk gelirler. Ayla ve Yusuf birbirinden habersiz bir şekilde düğünü 

izlemektedir. Ayla daha sonra Yusuf’u fark eder. Bu an aynı zamanda onlar için kendi 

mutlulukları ve düğünü için atılmış bir adımdır. Birbirleriyle uzaktan bakışırlar. Zehra 

Anne’nin de aslında istediği böyle bir şeydir. Ertesi gün sabah olduğunda Yusuf, yavaş 

yavaş penceresinin camındaki buğuyu siler ve dışarıya doğru bakar. Ayla’yı görür. Bu 
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Yusuf’un kendine oluşturduğu duvarları da artık yıktığı ve Ayla’yı duygusal anlamda 

daha çok farkettiği bir ana dönüşmüştür.  

 

Zehra Anne’nin dilediği adak için bir koç almışlardır. Geldikleri Birgi’de adağı 

yerine getireceklerdir. Yusuf, koçu incitmeden kesimin yapılacağı yere doğru götürür. 

Koçu severek sakinleştirmiştir. Koçu kurban eden kişi, Yusuf’un alnına koçun kanından 

sürer. Bu ritüel Anadolu’da kurban bayramlarında, adaklarda yapılan bir ritüeldir. Yusuf 

ise biraz şaşırmıştır. Yusuf, kendisi de ifade ettiği gibi “böyle şeylere inanmaz”. Sadece 

annesine kendisini borçlu hissettiği için gerçekleştirdiği bir eylemdir.  

 

 

Şekil 3.20: Yumurta / Kurban (1:16:33) 

 

Daha sonra ise üç köylü kadının dua ederken görür. “Sessizlik ve arkaları izleyiciye 

dönük olarak dua eden kadınlar, beyaz baş örtüleri ile sükûnun belirgin gösterisine 

dönüşürler” (Büker ve Akbulut, 2009, s. 147). 

 

Dönüş yoluna geçtiklerinde ise Yusuf, Ayla’ya annesinin ne için adak adadığını 

sorar. Ayla ise bilmediğini söylemesine rağmen aslında biliyor gibidir. Zehra Anne, 

oğlu ile Ayla’nın evliliği için adak adamıştır. Taşraya özgü sessiz sakin bir yoldan 

geçerler. Daha sonra ise evin önüne geldiklerinde Yusuf arabayı durdurur. Bir süre 

sessizlikten sonra Ayla “Hoşçakalın” der. Yusuf ise bir şey söylemeden onaylar 

anlamında kafasını sallar. Ayla arabadan iner. Yusuf yola devam ederken, Ayla 

arkasından bakar. İkisi de üzgündür. Yusuf daha sonra yolda bir yerde arabayı eski bir 

yapının önünde durdurur. Yanına iri bir köpek gelir ve ön patileriyle Yusuf’u yere yıkar. 

Arkadan geçen koyun sürüsünü koruyan bir köpektir. “Köpek, yalnızca koyunları değil, 
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(...) Yusuf’u da korur ve onun aydınlanmasını sağlar” (Büker ve Akbulut, 2009, s. 156). 

Yusuf’un yaşadığı bu aydınlanma onun geri dönmesini sağlar. Ayla eve döndüğünde, 

kapıyı açar ve elinde yumurta ile mutfağa doğru ilerler. Orada Yusuf’u görür. Elindeki 

yumurtayı Yusuf’a verir. “Yumurta, Yusuf’un yuva, ev arayışının bir göstergesidir” 

(Büker ve Akbulut, 2009, s. 37) ve Ayla, yumurtayı, yuvasını Yusuf’a vermiştir. Film, 

bardak, kaşık ve çatal sesleri arasında biter. Zehra Anne’nin dileği gerçekleşmiş gibidir. 

Yusuf, kendi kabuğundan çıkar. Taşrada kendi kimliğini bulmuştur.  

 

 

Şekil 3.21: Yumurta / Kavuşma (1:29:38) 

 

Yusuf karakterini flanör tanımlamasına yaklaştıran özelliklerden biri de ilk önce 

zorunlu daha sonra ise kendi isteği ile olan bir arayışa çıkmasıdır. Sessizce etrafı 

gözlemlemesi, etkin değil daha edilgen olması flanörün bir özelliğidir. “Yumurta’nın 

Yusuf’unun, Aylak Adam’ın C.’si gibi babasından kalan malı mülkü olmadığından, 

çalışmak zorundadır. Belki onun kadar huysuz da değildir, ama içsel sıkıntıları, onların 

ortak özelliği olarak görülebilir” (Büker ve Akbulut, 2009, s. 179). Yusuf’un dönüşüm 

geçirmesinde, annesi ve Ayla’nın rolü büyüktür.  

 

3.4. Sonbahar (Özcan Alper / 2008) 

 

Özcan Alper’in 2008 yılı yapımlı ilk uzun metraj filmi olan Sonbahar5, Türk 

Çağdaş Anlatı Sineması’nda önemli yere sahip olan filmlerden biridir. Filmin ana 

karakteri olan Yusuf karakterini Onur Saylak canlandırmaktadır. Filmde on sene 

cezaevinde kalan Yusuf, ağırlaşan hastalığı nedeniyle tahliye edilmiştir. Resmi 

                                                             
5 Filmin detaylı künyesi ve özetine https://www.imdb.com/title/tt1330591/ linkinden ulaşabilirsiniz. 
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makamlarca “Hayata Dönüş Operasyonu” olarak nitelendirilen operasyonu yaşayan 

Yusuf, aynı zamanda operasyona ve F Tipi Cezaevlerine karşı yapılan açlık grevlerine 

de katılmıştır. Bu Yusuf’un varolan hastalığının daha da ilerlemesine sebep olmuş ve 

cezaevinden hastalığı nedeniyle tahliye edildiğinde çok az ömrü kaldığını da 

öğrenmiştir. Üniversite okurken girdiği cezaevinden 12 sene sonra çıkan Yusuf, Doğu 

Karadeniz’deki köyüne döner. Köydeki evde onu yaşlı annesi karşılar. Filmin isminden 

de anlaşılacağı üzere Yusuf, hayatının sonbaharını yaşamaktadır. Ömrünün son 

günlerinde taşradaki evine, ana yurduna döner ve bir anlamda oraya sığınmaktadır. 

Kentten yorgun ve yaralı dönmüş bir karakterdir.  

 

Sığınağın, aynen bir kesişin hücresine sığınarak manevi aydınlanmayı araması 

gibi bir psikolojik gelişim olanağı sağlayacağını söyleyebiliriz. Dünyadaki 

gücün pisliğinden kaçıp sığınak ararsak, kendimizi daha çok bulacağımızı 

düşünürüz. Sığınağa çekilirken her şeyin daha netleşeceğiniz fark ederiz. 

Sığınakta ifşa olunanlar bizim gerçeğimiz, benliğimizdir bizce; ortaçağ 

geçmişinin ağırlığıdır bu. Ama dünyevi bir toplumda böylesi sığınak 

beklentileri daha da artar (Sennet, 2013, s. 41). 

 

Yusuf karakterinde biraz da politik olandan uzaklaşıp taşradaki sığınağa geri dönme 

teması ortaya çıkmaktadır. Kent ve hapishane politik olanla ilintili olarak görülmektedir. 

Yusuf’un taşraya dönüşü zorunlu ve geri dönüşü olmayacak olan bir dönüştür. Ana 

yurdunun doğasına kendisini teslim eder. Bu doğa, Yusuf için aynı zamanda özgürlüğü 

de simgelemektedir.  

 

Film, “Hayata Dönüş Operasyonu”nun belge görüntüleri ile başlar. Bu görüntülerin 

devamında, Yusuf’u cezaevi doktoruna giderken görürüz. Ayakları çıplak bir şekilde 

yürümektedir. Doktor ciğerlerinin iflas ettiğini söylemektedir. Hastalığının artık geri 

dönüşü olmadığını ve tahliye talebinde bulunursa tahliye edilebileceğini belirtmektedir. 

Burada dışarıdaki karganın hareketlerini gözlemleriz. Doktorun tahliye ile ilgili 

konuşması bitince karganın uçuşunu görürüz. Karganın uçarak uzaklaşması Yusuf’un 

tahliyesine yapılan bir göndermedir. Diğer sahnede bu gerçekleşmiştir ve Yusuf’u 

otobüsle memleketine gitmektedir. Filmin ileriki sahnelerinde de göreceğimiz üzere, 

karga Karadeniz geleneklerinde uğursuzluk getireceğine inanan bir hayvan olarak 

görülmektedir. Yusuf’un annesini karganın bir uğursuzluk getireceğini söylemektedir. 
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Karganın uçması ve köyde yine karganın sesini duymamız Yusuf’u bekleyen sona işaret 

etmektedir.  

 

Yusuf nihayetinde memleketine gelmiştir. Çarşıdan bindiği bir minibüsle köyüne 

doğru yola çıkar. Minibüste iki köylünün sesini duyarız, ilk konuşan kişi, “Yağmur bir 

on, on beş dakika daha yağsaydı almış gitmişti, köye giremezdik”, der. Sesinden yaşlı 

olduğunu anlaşılan diğer köylü ise: “Ne olacak? Dünyanın çivisi çıkmış, işte küresel 

ısınma, yok ozon tabakası derken dünyanın sonu” demektedir. Arkada ise Karadeniz 

ezgileri duyulmaktadır. Çevre sorunlarının taşradaki yansıması ve tartışılması, gündelik 

hayatta onları etkileyen sağanak yağmur üzerinden yapılmaktadır. Kentli olan 

politikanın taşraya yansıması bu şekilde gerçekleşmiştir. Hem konuşulanlar, hem de 

Yusuf’un taşraya gelmesi, politik olanın taşraya uzanması anlamında yorumlanabilir. 

Yaşlı amcalardan biri Yusuf’a, cezaevinde kaç yıl kaldığını sorar. Yusuf ise on yıl 

olduğunu söyler. Taşranın yapısı gereği gelen kişiler daha önce görüldüler ise hemen 

tanınmaktadırlar. Tanınmadığında ise gelen bu ‘yabancı’nın kim olduğu kibar bir 

şekilde sorgulanmaktadır.  

 

Yusuf evine gelmiştir, annesi ile karşılaşır. Filmde Yusuf ile annesi genellikle 

Hemşince konuşmaktadır. Hemşince Doğu Karadeniz’de kullanılan dillerden birisidir. 

Yusuf ve annesi evin içerisinde bu dili kullanmayı tercih eder. Akşam ise Yusuf’un 

akrabaları, komşuları ‘geçmiş olsun’ ziyaretine gelir. Burada ise Yusuf’a F Tipi 

hapishaneler ile ilgili birkaç soru sorarlar. Taşralı için ‘yabancı’ olan bu hapishaneler, 

sadece haberlerde gördükleri kadarıyla zihinlerinde yer almaktadır. Dolayısıyla taşralı, 

bir anlamda ‘kentli’ sayılabilecek olan F Tipi cezaevini merak etmektedir. 

 

Köylülerden biri: “Yusuf bir şeyi merak ediyorum, bütün gün hücrede mi tutuyorlar 

yoksa ara sıra dışarıya, açık havaya bırakıyorlar mı sizi?” diye sorar. Yusuf ise 

“Genelde gündüzleri kapıları açıyorlar. Ama akşam oldu mu sayım yapıp tekrar 

kapatıyorlar.” şeklinde yanıtlar. Nesibe Teyze ise: “Ben bile bir gün evde duramıyorum 

sen on sene nasıl bir odanın içinde kaldın?” diye şaşırmaktadır. Yusuf’un annesi ise 

“Hey gidi Nesibe, bir de bize sor, nasıl yaşadığımızı? Hey gidi oğul ne yaptın bize?” 

diye dert yakınmaktadır. Nesibe Teyze’nin sorusu taşranın masumiyetini ve politik 
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olana uzaklığını da anlatmaktadır. Masumiyet karşısındaki ile “empati” kurmayı 

getirmektedir ve kendi durumundan örnek vererek bunu yapar. Politik olana uzaklığı ise 

bu tarz bir mesele ile ilgili herhangi bir bilgisinin olmamasıdır. Anne ise oğlunun 

cezaevine girmesi ile birlikte travmatik bir süreç yaşamıştır. “Travmatik anılar, sıradan 

anılara ya da geçmişe ait başka üzücü olayların anılarına benzemez, ağırdır, 

yüzleşilmesi zordur, bilinçaltına itilmiş ve bastırılmıştır” (Sönmez, 2015, s. 26). 

Böylelikle Yusuf’un travması ya da yaşadığı cezaevi süreci aynı zamanda içeriden 

dışarıya bir etki göstererek yakınlarının da bu süreci yaşamasına etki eder.  

 

  

Şekil 3.22: Sonbahar / Kalabalığın              Şekil 3.23: Sonbahar / Dalgın bakışlar 

içindeki yalnız (12:19)                       (12:33)  

 

Yusuf kendisine soru sorulana kadar konuşulanları sadece dinlemektedir. Yüzünde 

donuk bir ifade bulunmaktadır. Film boyunca Yusuf’a sessizlik hakimdir. Bu noktada 

sessizlik de bir anlatım aracı olarak devreye sokulmaktadır. “Sessizlik hem alabildiği 

anlamlar hem de etkileri açısından belirsizliği de içinde barındıran bir kavram. (...) Bir 

travmadan kaynaklanabileceği gibi bir travmanın inkârı da olabiliyor sessizlik (Köksal, 

2016, s. 98-99)”. Aram karakterinde yer yer sessizliğin tercih edilmesi “travma”yı 

anlatmak için seçilmiş bir tercih olarak değerlendirilebilir. Yine Özlem Köksal’ın 

belirttiği gibi: “Toplumsal ya da bireysel olsun, sessizlik tarihsel olaylarla, hafızayla, 

unutma ve hatırlama pratikleriyle ilgilenen filmler ve hikâyelerde kaçınılmaz bir motif 

ya da tema olarak çıkıyor karşımıza” (2016, s. 99). Özellikle Sonbahar ve Rüzgarın 

Hatıraları (Özcan Alper, 2014) adlı filmde seyirciye sunulan “sessizlik” bir anlatı 

yapısı olarak kullanılmıştır. Kalabalık grubun içerisinde yalnız bir şekilde konuşulanları 

dinler ve misafirler evden ayrıldıklarında ayak seslerini duyduğunda, gardiyanların ayak 

sesleri ile bu sesi birleştirmiştir. Yusuf evde kaldığı zamanlarda içeride uyumayı tercih 

etmemektedir. Hapishanede uzun yıllar ve tek başına kalmanın getirdiği olumsuz etki, 
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ailesinin evinde de onu yalnız bırakmamaktadır. Artık Yusuf için ev ile hapishane 

mekânsal olarak birbirini andırmaktadır.  

 

  

Şekil 3.24: Sonbahar / Kabus (14:03)         Şekil 3.25: Sonbahar / Doğaya bakış (10:06) 

 

Yusuf ve annesinin yaşadığı eve ara ara Onur da gelmektedir. Onur matematik dersi 

konusunda Yusuf’tan destek alır. Aralarındaki konuşmada ise Yusuf’a uzun zamandır 

nerede olduğunu sorar. Yusuf ise cezaevinde olduğunu söyler. Onur ise “cezaevi nerede 

uzakta mı?” diye sorar Yusuf’a. Onur’un bu sorusu anlamlıdır. Filmde ileriki sahnelerde 

görüleceği üzere artık köy de bir cezaevine dönüşmüştür. Herkes kendi hayatlarında bir 

cezaevinde yaşar gibidir. Mikail’in söylediği şu sözler bu önermeyi doğrular niteliktedir: 

“Ben de üniversite olmayınca babamın yanında işe girdim. Güya üç beş ay takılıp 

kaçacaktım, sonra baktım on yıl olmuş. Bakma bura da başka türlü hapishane”. Onur’un 

sorduğu sorunun cevabını yönetmen vermiştir. Cezaevi taşradaki bu köye hiç de uzak 

değildir. Aksine burası da başta Mikail olmak üzere köyde yaşayanlar için bir cezaevine 

dönüşmüştür. Yusuf evde uyuduğu sırada cezaevlerine yapılan operasyonlara ilişkin 

rüyalar görmektedir. Evde kendisini hapishanede hissetmesinden dolayı uyuyamaz ve 

dışarıdaki bankta uyumaya çalışır. Yusuf’un doğa ile karşılaşması ve ona “teslim 

olması” diğer sahnelerde de gözükecektir. Özcan Alper, Sonbahar filmindeki “doğaya 

dönüş” teması üzerine şunları söylemektedir: “Doğaya dönüş, Sonbahar’ın en büyük 

temalarından biri... Evet, doğaya dönüş, eve dönüş, köklere dönüş... Böyle duygular, 

yönelimler de var. Ben de kurarken aslında böyle oldu” (Süalp ve Güneş, 2010, s. 56). 

Sonbahar’daki doğaya, taşraya dönüş bu noktada bir sığınma işlevi de görmektedir. 

 

Yusuf’un evde gördüğü fotoğraflar on yıl kaldığı cezaevinde, belleğinde kalan 

anıların somut bir durumu haline gelmiştir. Fotoğraflar hayatının büyük bir bölümünü 

ayrı geçirdiği ailesi ile de ayrı bir buluşma alanı olarak gözükmektedir. “aile fotoğrafı, 
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mahremiyet duygusuyla perçinlenmiş bir özel alan nesnesidir; kolektif bir yapılanmadan 

ortaya çıkan aile belleğinin hem koruyucusu hem de kurgusunun yansıyan 

görüntüleridir” (Erkonan, 2014, s. 123). Yusuf, cezaevinden yazdığı mektupları da 

bulmuştur. Bu mektuplar, geçmişi tekrar yaşayarak, belleği ile tekrar yüzleşmesine 

sebep olmuştur. “Akrabalarımızın karakterlerinin bulunduğu, evimizde geçen ve 

hafızamızda yer eden belirli bir sahne, o zaman yaşadığımız şekliyle bir günün tablosu 

olarak yeniden ortaya çıkmaz. Onu tekrardan inşa ederiz; ondan önce ve sonra gelen 

pek çok dönemden ödünç alınmış unsurları içine sokarız” (Halbwachs, 2016, s. 197).  

 

Çarşıya inmek isteyen Yusuf, köydeki yaşlılarla birlikte minibüsü beklemektedir. 

Kendi aralarında turizmden söz eden yaşlı köylülerden biri, turizmin gelmesi gerektiğini, 

turizm gelirse pansiyonların geleceğini ve gelirin artacağını söylemektedir. Bu sırada 

yavaş yavaş yaklaşan sülüğü görürüz. Sülük, turizm adı altında kapitalist üretim 

ilişkilerinin ve yapılaşmayla birlikte doğaya zararın artacağını anlatmak amacıyla 

yapılan gönderme için kullanılmıştır. Yönetmen tarafından kapitalist sistem sülüğe 

benzetilmiştir. Böylelikle politik olan bir gönderme bir temsil üzerinden 

gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

Şekil 3.26: Sonbahar / Yaklaşan sülük (25:31) 

 

En sonunda “okumuş adam” olarak Yusuf’a danışmaya karar verirler. Yusuf ise Ahmet 

Amca’nın dediğini anlamaz ve minibüsün gelmeyeceğini yürümeye karar verdiğini 

söyler ve kalkarak yürümeye başlar. Grubun içerisinden bir köylü ise Yusuf gittikten 

sonra “Adam on sene kafayı yemiş, adama ne soru soruyorsun?” der, diğeri ise “on sene 
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kafayı yemesin ne yapsın adam?” diye karşılık verir. Yusuf “kentli” ve “okumuş” birisi 

olarak yüksek kültürü simgelemektedir. Taşradaki köylüler ise bundan dolayı ona 

danışmanın doğru olacağını düşünmektedir. Yanıt alamadıklarında ise bir anlamda 

söylenirler. Taşranın görüş olarak değişkenliğine pratik faydacılığına işaret eder bir 

şekilde az önce saygı duydukları, yüksek kültürlü “okumuş adam” olarak gördükleri 

Yusuf, dinlemediği için cevap veremediğinde “on sene kafayı yemiş” olan ve soru 

sorulmaması gereken birine dönüşmüştür. Diğer köylü ise empati yaparak bir Yusuf’a 

hak vermektedir.   

 

Yusuf çarşıda bir kırtasiyeye girer. Yerleşim yeri olarak küçük bir yer olduğu için, 

kitap alınabilecek tek yer kırtasiyedir. Elka, kırtasiyede Rus romanlarının olup 

olmadığını sorar. Kırtasiyenin sahibi ise en üst rafta olduğunu söyleyerek Yusuf’un 

olduğu bölümü işaret eder. Yusuf ise bulduğu Rus romanını Elka’ya uzatır. Elka 

gittikten sonra kırtasiye sahibi gülerek: “Valla bunların orospuları bile kültürlü. Abi sen 

buralı mısın? Gözüm seni bir yerden ısırıyor.” der. Yusuf ise buralı olduğunu teyit etme 

manasında “öyle diyorsan öyledir” der ve az önce kırtasiye sahibinin Elka için söylediği 

cümle Yusuf’u kızdırdığı için sohbeti daha fazla uzatmaz. Bu yönetmenin taşranın 

riyakâr tarafına yaptığı bir eleştiridir. 

 

Mikail ise Yusuf’u çarşıdaki meyhane - pavyon karışımı olan yere getirir. Burada Elke 

ile de tanıştırır. Elka hayat kadınlığı yapmaktadır. Maddi yetersizliklerden dolayı 

ülkesinden gelmiştir. Gece Yusuf’un oteldeki odasına gelen Elka, Yusuf’un cinsel 

birliktelik istememesine şaşırmıştır. Daha sonra ise sohbet edip birbirlerine hayatlarını 

anlatırlar. Elka Yusuf’a “Peki sen en güzel yıllarını sosyalizm isteğin için hapiste mi 

yattın? Sen deli misin?” der. Bu an filmin en önemli anlarındandır. Yusuf’un hayalini 

kurduğu toplumsal sistemi yaşayıp, hayal kırıklığına uğramış olan Elka için sosyalizm 

uğruna hapis yatılabilecek bir düşünce değildir. Sovyetler Birliği’nde sosyalizm 

pratiğinin ne şekilde uygulandığı, yapılan yanlışların neler olduğu ayrı bir araştırmanın 

konusudur fakat Elka’nın tutumundan ve sözlerinden anlaşılmaktadır ki, Sovyetler 

Birliği’ndeki sosyalizm pratiği toplumun belli bir kesimini hayal kırıklığına uğratmıştır. 

1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin dağılması ve yaşanan ekonomik 

sorunlar nedeniyle toplumsal olarak bir trajedi de yaşanmıştır denilebilir. Örneğin; Elka 
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gibi bedenini satmak zorunda kalan binlerce kadının varlığı söz konusudur. Çarşıda 

bulunan bu küçük otel odası, toplumun ötekisi sayılabilecek iki kişinin karşılaşma 

mekânına dönüşmüştür. Politik düşünce ve eylemlerinden dolayı hapiste yatmış Yusuf 

ile bedenini satmak zorunda kalan Elka’nın karşılaşma alanıdır. “Heterotopyalar; 

süreksizlik alanları olarak, yani mekân ve zamanın kalıba dökücü sınıflandırmalarındaki 

çatlaklar olarak, yeni doğan toplumsal ilişkilere alan açan süreçlerde bir araya gelen 

intizamsız mekân ve zaman fragmanları olarak doğarlar” (Stavrides, 2016, s. 158). Elka 

ve Yusuf’un biraraya geldiği yeni heterotopya alanı olarak var olan bu otel odası, aynı 

zamanda iki toplumsal kesimin birbiri ile biraraya geldiği bir zemin olması bakımından 

da önemlidir. Yusuf’un ütopyasında yer alan toplumsal sistem tahayyülü, Elka’nın bir 

anlamda distopyasına dönüşmüş bir halde iken, iki karakter de toplumun dışına itilmek 

zorunda kalmışken, buradaki otel odası, yeni bir yaşam deneyimine açılan kapı olarak 

görülmelidir. “Böylece heterotopyaları ötekilik alanları olarak değil, ötekiliğe açılan 

geçitler olarak düşünebiliriz.” (Stavrides, 2016, s. 159). Elka ve Yusuf’un yeni bir 

yaşama adım atması için ilk başlangıç mekânsal olarak kırtasiye, otel odası ve dışarıdaki 

iskeledir. Buralar başka bir yaşama açılan “geçitler” niteliğine dönüşmektedir. “19. 

yüzyılın Paris pasajlarında, heterogonez, standartlaştırma amaçlı hukuki 

düzenlemelerden kaçınan kolektif ve özel kimliklere kaynaklık etmiştir: Flanör, bohem, 

entelektüel, züppe, fahişe - işte tüm bu figürlerin varlığı pasajları modernitenin 

heterotopyalarına dönüştürmüştür” (Stavrides, 2016, s. 161). Gözlemci ve edilgen 

konumdaki yapısı ile flanöre yaklaşan kentli entelektüel Yusuf’un, kızına bakabilmek 

için bedenini satmak zorunda kalan bir öteki olan Elka ile bulundukları alanı 

heterotopik bir alana dönüştürmüşlerdir. Çarşıdaki esnafın, gözlemci, yargılayıcı, 

küçümseyici tavrı ile evdeki Yusuf’un yaşlı annesinin korumacı yapısı ve en genel 

anlamda dışarda toplumsal ve sistemsel olarak tahakküm altındaki düzenlemelerden 

kaçışta sığınabilecekleri bir heterotopik bir alandır. Yarattıkları bu alan taşranın 

heterotopik bir mekânıdır. Modernitede yenik düşen karakterlerin kaçtığı ve geldiği 

alandır.  
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                Şekil 3.27: Sonbahar / Elka ve Yusuf birleşme (39:27) 

 

Yusuf, Mikail’e yaylaya çıkmak istediğini söyler. Mikail ise bu havada çıkmanın 

zor olacağını bahar ayında gitmenin daha iyi olacağını düşünmektedir. Mikail, Yusuf’un 

az bir zamanı kaldığını bilmemektedir. Yusuf ise hayatını kaybetmeden önce yaylaya 

çıkmak istemektedir. Daha önce de belirtildiği gibi “doğaya teslim olma”, “doğaya 

dönme” isteği burada da geçerlidir. Yayla hem geçmişte, güzel zamanlarda gidilen bir 

alanı yansıtmaktadır hem de insanlardan, politikadan, teknolojiden, moderniteden 

uzakta bir yaşamı çağrıştırmaktadır. Yusuf ise tüm bunlardan yorulduğu için bu yaşam 

alanına hızlıca gitmek istemektedir. 

 

  

Şekil 3.28: Sonbahar / Dışardaki              Şekil 3.29: Sonbahar / Doğadaki özgürlük  (49:29) 

hapishane (43.25)  

 

Yusuf’un evdeki ortamı hapishane çağrışımı yaparken, dışarda ormana karşı 

durduğu, izlediği anlar ise özgürlüğe vurgu yapmaktadır. Evinin bahçesi Yusuf için bir 

heterotopik bir alandır. Özgürlüğe doğru açılan, Stavrides’in deyimiyle bir “geçittir” 

(2016, s. 159). Foucault ise bahçeyi bir tür heterotopya olarak nitelendirmektedir. Bunu 

şu şekilde açıklar: “Bahçe, tüm dünyanın simgesel mükemmelliğinin gerçekleştiği bir 

halıdır ve halı ise, mekân boyunca hareket eden bir tür bahçedir. Bahçe, hem dünyanın 

en küçük parçası hem de tümüdür. Bahçe antikçağın başından beri mutlu ve 
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evrenselleştirici bir tür heterotopyadır” (2016, s. 299). Elka ise otelde bir anlamda kendi 

hapishanesinde yaşamaktadır.  

 

Yusuf’un annesi, evlerinin önüne konan kargayı kovar. Uğursuzluk getireceğine 

inandığı karganın sesi filmin birçok bölümünde duyulur. İlk olarak hapishane 

bahçesinde görülen karga görüntüsü ve sesi, köyde de devam eder. Bir anlamda karga, 

annesinin inandığı biçimde uğursuzluk getirecek olan bir hayvan olarak görülür. Film 

boyunca Yusuf’un yakınında bir karga görüntüsü görülür ya da sesi duyulur. Bu, 

Yusuf’u bekleyen kötü sona göndermedir. Daha sonra ise Yusuf, babasının mezarını 

temizleyen annesini görür. Karadeniz’in bazı bölgelerinde hayatını kaybedenler, 

evlerinin yakınlarına gömülmektedir. Yusuf’un babası da aynı şekilde evinin yakınına 

gömülmüştür. Annesi mezarı temizlerken Yusuf uzaktan izlemektedir. Boş olan 

mezarlar Yusuf’un sonuna dair bir göndermedir.  

 

  

Şekil 3.30: Sonbahar / Mezara bakış 1          Şekil 3.31: Sonbahar / Mezara bakış 2 (49:22) 

(49:16) 

 

  

Şekil 3.32: Sonbahar / Mezara bakış 3 (49:24)    Şekil 3.33: Sonbahar / Mezara bakış 4 (49:38) 

 

Foucault mezarlıklara dair şunları belirtmektedir:  
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İlginç bir heterotopya olan mezarlığı alıyorum. (...). her halükârda on 

dokuzuncu yüzyıldan itibaren herkesin kendi kişisel kalıntısı için küçük bir 

kutuya sahip olma hakkı oldu; fakat, diğer yandan, ancak on dokuzuncu 

yüzyıldan itibaren mezarlıkların şehirlerin dış sınırına konmaya başlandı. 

Ölümün bu bireyselleştirilmesi ve mezarlığın burjuvazi tarafından 

sahiplenilmesiyle birlikte, “hastalık” olarak ölüm takıntısı doğdu. Yaşayanlara 

hastalık getirenlerin ölüler olduğu varsayıldı. Mezarlıklardan salgın yoluyla 

yayılan hastalık teması, bu büyük mezarlıkların kenar mahallelere doğru 

taşınmasına ancak on dokuzuncu yüzyıl içince başlandı. Bu dönemde 

mezarlıklar kentin kutsal ve ölümsüz rüzgârını değil,  her ailenin kendi 

karanlık ikametine sahip olduğu “öteki şehir”i meydana getirir (2016, s. 

297-298). 

 

Foucault’un mezarlıklar için yaptığı bu açıklama daha çok kentten yola çıkarak yapılan 

bir açıklama olarak algılansa da günümüzde taşra için de geçerli bir önermedir. Filmde 

ise fiziksel olarak Yusuf’un mezarlığa bu kadar yakın olması ile ölüme yakın olması 

paralellik göstermektedir. Foucault’un belirttiği “öteki şehir” Yusuf’un yanı başındadır. 

Yusuf’un bir “hastalık” olarak ölüm takıntısı yoktur. O sadece sonunu gözlemleyen, 

bekleyen bir öznedir. 

 

Yusuf’un arkadaşı Cihan ile buluştuğu sahne filmin önemli sahnelerinden biri 

olarak nitelendirilebilir. Burada iki karakter de üniversite arkadaşlarından, hayatlarından 

bahseder. Yusuf’un sorduğu arkadaşlarından biri olan Neslihan evlenmiştir. Filmde net 

olarak söylenmez fakat, Yusuf’un Elka’ya daha önce sevdiği kişinin evlendiğini 

söylemesi bu kanıya götürmektedir. Cihan’ın söylediği şu sözler filmin en belirgin 

söylemlerinden biri olarak düşünülmektedir: “Abisi, ne yapalım, hayattan bizim 

payımıza da bu düştü. Ama hiçbir şey boşuna değildi. Yine yaşanması gerekiyorsa yine 

yaşarız”. Bu söylem karakterlerin sahip olduğu idealler için yaşadığı olumsuz durumlara 

rağmen tekrar aynı dönemde olsa tekrar aynı şeyleri yapmak isteyeceklerine yapılan bir 

vurgudur. Bu sahne yönetmenin filmi politik bir noktaya yaklaştırdığı sahne ve 

söylemlerden birisidir. 
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Şekil 3.34: Sonbahar / Cihan ve Yusuf 1 (53:55)   Şekil 3.35: Sonbahar / Cihan ve Yusuf 2 (55:33) 

 

Bu sahnede iki karakter de bir karartıdan ibarettir. Gün batımında bir sahilde 

yürürken görülen iki karakter daha sonra güneşin batımına doğru konumlanırlar. Tercih 

ettikleri politik konumlanışın fiziksel olarak yenilgiye uğraması ile güneşin batımı 

arasında metaforik bir gönderme vardır. Cihan’ın arkadaşlarını (burada bahsedilen 

“arkadaşlar” Yusuf’un aynı politik inanca sahip olduğu kişilerdir) arayıp aramadığını 

sorması üzerine Yusuf aramadığını söyler ve “bir ara ararım” der. Yusuf hayatının son 

dönemlerinde politik olandan uzaklaşmak istemektedir. 

 

Onur’a matematik dersi veren Yusuf, küçük çocuğun çizgi filme daldığını görünce 

kanalı değiştirir ve Kuğu Gölü Balesi’ni izlemeye başlar. Tchaikovsky’nin yaptığı 

müzik evin içerisinde duyulur. Yusuf dikkatli bir şekilde baleyi izlemeye başlar, Onur 

ise bu duruma üzülerek “istemiyorum gidiyorum ben” der ve evden gider. Taşrada 

büyüyen bir çocuk olan Onur’un çizgi film izlemesi ile kent kültürüne ait olan Yusuf’un 

Kuğu Gölü Balesi’ni izlemesi karşıtlığı verilmiştir. Buna ek olarak Yusuf’un aynı Onur 

gibi heyecanla ve dalmış bir şekilde Kuğu Gölü Balesi’ni izlemesi, masumiyetini 

kaybetmemesine yapılan bir göndermedir. 

 

Mikail ise Yusuf’un yaylaya çıkma ısrarını kabul etmiştir, Mikail’in küçük 

kamyoneti ile birlikte yayla yolu üzerinde ilerlerken iki karakter görülür. Daha sonra ise 

yoldan Yaşar Amca’yı alırlar. Yaşar Amca, Mikail’e: “Ula Mikail, bu delikanlı kimdir 

bunu çıkaramadım?” der. Mikail ise Cemal Amca’nın hapisteki oğlu Yusuf olduğunu 

söyler. Yaşar Amca ise “Hee anarşik olaylara karışan uşak”. der. Genel olarak taşrada 

spesifik politik ayrımlar yerine Yaşar Amca’nın ifade ettiği tarzda değerlendirmeler 

bulunmaktadır. Taşranın politikaya olan uzaklığı, kendisini sosyalist olarak tanımlayan 

Yusuf’u “anarşik” olarak nitelendirmesine yol açmaktadır. Yaşar Amca yolda iner ve 
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Yusuf ile Mikail yaylaya doğru devam ederler. Daha sonra ise aracı park edip yola 

yayan devam etmek zorunda kalırlar. Bu noktadan sonra artık tamamıyla doğanın 

egemenliği başlamaktadır. Modernliğin getirdiği araçlar (küçük kamyonet) orada 

bırakılmıştır. Yusuf ise bir süre yürüdükten sonra hastalığının da etkisi ile artık 

yorulmuştur. Mikail, yayladaki evi göstererek geldiklerini söylemesine rağmen Yusuf 

“ben bittim, bir adım daha atamam” der. Yusuf’un söylediği bu sözler, hayatına da 

yapılan bir göndermedir. Hayatının son döneminde ana yurduna çekilerek sığınmıştır ve 

doğaya teslim olur. Karların üzerine uzanması Yusuf’un doğaya teslim olmasının bir 

yansımasıdır.  

 

  

Şekil 3.36: Sonbahar / Yaylaya gidiş (1:04:34)  Şekil 3.37: Sonbahar / Doğaya teslim olma  

(1:05:35)  

 

Mikail ise kuzineyi yakmak için eve doğru yürür. Kurt ulumasına karşılık hava üç 

el ateş açar. Mekânsal olarak doğanın egemen alanına daha çok giren insan, kendisini 

korumaktadır. Yusuf ve Mikail’in girdikleri yayla evinde, içki sofrasının başındaki 

sohbeti filmde vurgulanan, yalnızlaşma, herkesin kendi hapishanelerinin içerisinde 

yaşaması, değerlerin kaybolmaya başlaması temalarına uygun bir içeriktir. Mikail’in 

söylemi bu temayı destekler niteliktedir. Mikail eşine eskiden deli gibi aşık olduğunu 

şimdi eve bile gitmek istemediğini söylemekte ve şu şekilde devam etmektedir: 

“Eskiden bari doğru ya da yanlış bir yaşama, bir sosyalizm umudu vardı şimdi onu da 

yaktılar, yıktılar. Karıları gelip şimdi orospuluk yapıyor, erkekler de fabrika demirlerini 

yağmalayıp satıyorlar”. Mikail’in söylemi, hem hayal kırıklığını vurgulamaktadır. Eşi 

ile olan ilişkisi ile ilgili yaptığı yorum ise daha önce de belirtildiği gibi yaşamdaki 

değerlerin git gide örselenmesine bir göndermedir. Toplumsal ilişkilerin zayıflaması, 

yalnızlaşma bireysel ilişkileri de etkilemiş, kadın - erkek arasındaki duygusal mesafeleri 
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arttırmıştır. Kentteki yalnızlaşmanın, değerlerin örselenmesinin bir benzeri taşrada da 

yaşanmaktadır. Mikail’in söylemi bunu doğrular niteliktedir.  

 

 

Şekil 3.38: Sonbahar / Yusuf ve Mikail dağ evinde (1:06:36)  

 

Mikail ve Yusuf’un gittikleri yayla evi aynı zamanda gösterdiği özellikler, 

söylemler bakımından heterotopik bir mekânla da ilintili olarak değerlendirilebilir. 

“Denetim”den uzakta, topluma ve bireye dair sorgulamaların yapıldığı bir mekân olarak 

konumlanmıştır. Bu anlamda Yusuf’un ve Mikail’in günün hayatına dair sorgulamalar 

yaptığı bir alandır. İçeride konuşulan konular dışarıdaki doğal hayat ile karşıtlıklar 

gösterir. Politik söylemler daha çok kentle ilintilendirilen konulardır. Taşradaki doğal 

hayat ise buna oldukça uzaktır. Mikail’in söylemlerindeki değerlerin örselenmesi, 

yalnızlaşma olarak nitelendirilebilecek algı, taşra denildiğinde akla gelen “değerlerin 

sıkı korunduğu”, “insani ilişkilerin daha güçlü olduğu” algılarından oldukça uzaktadır. 

Böylelikle mekân olarak taşra doğallık anlamında fiziksel varlığını -çarşıda, merkezde 

olmasa da en azından köyde ve yaylada- korusa da, içerik ve değerler anlamında aynı 

şeyden söz etmek mümkün değildir. 

 

Köyde yaşayan birisi hayatını kaybetmiştir. Annesi ile birlikte Yusuf da cenaze 

törenine katılır. Burada Yusuf bir anlamda kendi cenazesinin fragmanını izler gibidir. 

Kadınların ağlaması, cenaze başında ağıt yakmaları ve Yusuf’un bakışları farklı 

planlarla gösterilir. Yusuf’un yüzünde ifadesiz bir bakış söz konusudur. Kendisini 

bekleyen sonu izler gibidir.  
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Şekil 3.39: Sonbahar / Yusuf cenazesine bakıyor  Şekil 3.40: Sonbahar / Köyde cenaze (1:11:46)  

(1:11:48)  

 

Yusuf cenazeden sonra çarşıya gider, sahilde yürür daha sonra ise iskelenin ucuna 

kadar gidip denizi ve gökyüzünü izler. Sonrasında Elka’nın yanına otele gider. Bu aynı 

zamanda iki karakterin de artık birbirine daha fazla yakınlaşma anıdır. Otel odası, 

“ötekilerin buluşması”, birbirlerinin acılarını dinlemesinin mekânına dönüşmüştür. 

Yatakta, adeta anne karnındaki bir cenin pozisyonunda uyumaları, iki karakterin 

masumiyetine, savunmasızlığına yapılan bir göndermedir. 

 

Şekil 3.41: Sonbahar / Buluşma (1:15:25) 

 

Bir sonraki sahnede ise Yusuf, ayna karşısında sakallarını keserken görülmektedir. 

Bu yaşama tutunmaya çalışması ile ilintili bir eylem olarak gözükmektedir. Onun 

yaşama tutunmasını sağlayan Elka’dır. Elka ise otel odasında iskeleyi ve dalgalanan 

denizi izlemektedir. Deniz dalgalanmıştır. Bir sonraki planda Yusuf’un evinin 

penceresinden dışarıya yağan yağmur gözükmektedir. Arkada duyulan ses ise saatin 

sesidir. Saatin sesi artık Yusuf için zamanın daraldığına yapılan bir vurgudur. Denizin 

dalgalanması ve saatin çıkardığı tik tak seslerinin duyulmaya başlaması mevsimin kışa, 

Yusuf için ise sona dönmeye başladığını göstermektedir. Yusuf annesinin diğer 

komşularla konuşmalarını duyar. Annesi Yusuf’u evlendirmek istemektedir. Burada da 

saatin sesleri daha belirgin ve sert bir şekilde duyulmaya başlamıştır. Yusuf bunun 

üzerine Mikail’den arabayı alır ve hızlı bir şekilde yola çıkar. Hızlı bir şekilde sürdüğü 
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için kaza atlatır. Mikail, Elka, Onur ve annesinin sesleri duyulmaktadır. Bir yerde durur 

ve arabadan inerek ormanın karşısında durarak çığlık atar. Bu bir bakıma yaşama karşı 

atılmış bir çığlıktır. Öleceğini öğrendikten sonra bir kadını sevmenin ve onu 

kaybedecek olmanın, yaşadıklarının bir çığlığıdır. Önce yakın plan çığlık atan Yusuf 

gözükür ve sonra ise genel planda ormana karşı haykıran Yusuf tekrar görünmektedir. 

Bu Yusuf’un çaresizliğine yapılan bir vurgudur. 

 

  

 Şekil 3.42: Sonbahar / Yusuf’un haykırışı      Şekil 3.43: Sonbahar / Doğada yalnızlık (1:22:03) 

 (1:22:01)    

 

Sonraki sahnelerde Yusuf ve Elka’yı farklı mekânlarda Anton Çehov’un Vanya 

Dayı adlı eserinden yapılan filmi izlerken görülmektedir. Yusuf evinde, Elka ise otel 

odasında filmi izlemektedir. Filmdeki sahnede kadın karakter şunları söylemektedir: 

“Ne yapalım Vanya Dayı? Yaşamak gerek. İstemesek de yaşayacağız Vanya Dayı. 

Önümüzde çok uzun günler, bolca akşamlar var. Alınyazımızın bütün sınavlarına 

sabırla katlanmaya çalışacağız. Başkaları için ekip biçeceğiz. Dinlenmek bilmeden 

çalışacağız. Ecel saati gelip çatınca, uysalca veda edeceğiz ve orda şöyle diyeceğiz: 

dünyada acı çektik, çok gözyaşı döktük, büyük üzüntüler yaşadık. Tanrı acıyacak bize 

ve ikimiz sevgili dayıcığım yaşamaya başlayacağız. Parlak, güzel, sevimli bir hayatımız 

olacak. Buradaki mutsuzluklarımızı sevecenlikle hoşgörüyle hatırlayacak ve geçmişe 

gülümseyerek bakacağız.” Bu cümleler Yusuf ve Elka’nın hayatı ile benzeşmektedir. 

Sessizce filmi izleyen Yusuf ve Elka’nın iç sesleri gibidir. Yenilginin kabullenilmişliği 

Vanya Dayı’daki karakterin diyaloğu üzerinden anlatılmıştır. 

 

Filmde Yusuf ve Elka’nın iskelede oldukları sahne oldukça önemlidir. İskele 

mekânsal açıdan Yusuf ve Elka’nın yeni bir hayata adım atmak istedikler heterotopik 

bir “geçit” mekânıdır. İskelenin ucuna kadar gelen iki karakter, dalgaları yani hayatın 
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zorluklarını aşıp yeni bir hayata ulaşmak istemektedir. İskelede yaşam - ölüm karşıtlığı 

çarpışmaktadır.  

 

  

  Şekil 3.44: Sonbahar / İskele ve hayaller       Şekil 3.45: Sonbahar / Elka ve Yusuf (1:26:44) 

  (1:25:27)  

 

Denize ve gökyüzüne grimsi bir ton hakimdir. Hava puslu ve kapalıdır. Elka’nın 

kırmızı montu hayatı simgelerken, koyu renkte olan Yusuf ise ölümü vurgulamaktadır. 

Elka, “Biliyor musun şimdiki zamanda yaşamıyorsun sanki. Rus romanlarından kaçmış 

gibisin. Keşke her şeyi geride bırakıp uzun bir yolculuğa çıkabilseydik seninle” der. 

Yusuf’un belleği geçmişte yaşadıklarında ve gelecekte yaşayamayacağı iyi şeylerdedir. 

Taşradaki o ortama ayrıksı bir halde durur. Elka ise bunu “Rus romanlarından kaçmış 

gibi” şeklinde nitelendirmektedir.   

 

Elka ülkesine dönmek zorundadır. Yusuf, Elka ile yolculuğa çıkmak için 

Mikail’den aldığı para ile pasaport çıkartmıştır. Yusuf otele gittiğinde Elka’nın gittiğini 

öğrenir. Elka minibüste sınır kapısına doğru ağlayarak giderken görülür. Yusuf ise 

dalgaların iskelenin üzerini dövmesine karşın, iskelenin ucuna doğru yürür ve dalgaların 

karşısında tek başına durmaktadır. Kabaran dalgalar Yusuf’un sessiz içsel çığlığının 

metaforu gibidir. Elka’nın gitmesi ile Yusuf’un hayat ile olan bağı da kesilmiş gibidir. 

İskele artık onun çaresizliğinin ve sona gidişinin mekânsal karşılığı haline gelmiştir.  
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Şekil 3.46: Sonbahar / Yusuf’un duyguları ve    Şekil 3.47: Sonbahar / Yusuf dalgaların üzerine  

dalgalar (1:33.22)                           yürüyor (1:33:36) 

 

Yusuf çaresizce küçük beyaz bir kamyonetin arkasında köye dönmektedir. 

Yönetmenin bilinçli olarak tercih edip etmediği bilinmemekle birlikte Yusuf’u çarşıya 

Elka’ya götüren minibüsün, Mikail’in küçük kamyonetinin ve Elka’nın üzerindeki 

montun rengi kırmızıdır. Bu renk Yusuf için hem Elka’nın, hem yaşamın hem de politik 

görüşlerinin temsili olarak gözükmektedir. Elka gittikten sonra köyüne döndüğü aracın 

rengi ise beyazdır ve yavaş yavaş kar yağmaya başlamıştır. Bir sonraki planlarda karın 

yavaş yavaş her yeri kapladığı görülmektedir. Sonbahar kışa dönmektedir. Bu Yusuf 

için ise aynı zamanda ölümün simgesidir. Yusuf cebinden çıkardığı pasaportunu 

sehpanın üzerine atar. Artık pasaportun onun için bir anlamı kalmamıştır. Saatin tik tak 

sesleri tekrar duyulmaya başlamıştır. Yusuf tulumunu tamir etmeyi başarmıştır. Tuluma 

üfler ve kısa bir süre çaldıktan sonra bırakır. Annesi ise çalmasını istemektedir. Yusuf 

çalmaya başlar ve annesi yavaş yavaş pencerenin önüne doğru gelir. Kamera ağır 

hareketlerle yavaş yavaş pencereye yaklaşır ve dışarıdaki kalabalığa doğru tekrar 

yaklaşır. Önde omuzlara alınmış ve kırmızı bir örtüye sarılmış tabut arkasında kalabalık 

yürümektedir. Yusuf hayatını kaybetmiştir. Yusuf’un çaldığı tulumun sesi 

duyulmaktadır. Bir bakıma karakter aynı zamanda kendi ağıdını yakmaktadır.  
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        Şekil 3.48: Sonbahar / Yusuf’un cenazesi (1:37:28) 

 

Dışarıdaki görüntü de siyah ve beyazdır. Sadece Yusuf’un tabutunun üzerindeki 

örtü kırmızı -ya da kızıl- renk Yusuf’un politik görüşlerinin simgesidir ve yönetmen 

hem o politik görüşe hem de o politik görüş için hayatını kaybetmiş olanlara filmini 

adamasının bir yansıması olarak filmin bitiminde bir yazı belirir yazıda “her daim 

düşleri peşinde koşan sabırsızlık zamanının güzel çocuklarına...” yazar. Burada 

yönetmen politik anlamda konumunu tekrar ortaya koymuştur. 

 

3.5. Pandora’nın Kutusu (Yeşim Ustaoğlu / 2008) 

 

Yeşim Ustaoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı Pandora’nın Kutusu6 adlı film Ocak 

2009’da Türkiye’de vizyona girmiştir. Film köyünde yaşayan Alzheimer’lı bir anneanne 

ve onun çocukları arasında geçer. Filmin açılış görüntüsü, bir köyde alabildiğine boş bir 

dağlık alanda geçmektedir. Sesler ise taşradaki bir köyü anlatan, köpek havlaması, inek, 

cırcır böceği sesleridir. Kamera ağır pan hareketi ile önce seyirciye doğayı yani dağları, 

ağaçları tanıtır sonra ise yavaşça insana yani köydeki evlere gelir. Daha sonra görülen 

kişi anneannedir. Yavaşça yürüyerek dışarı çıkar. Torbasındaki kuşburnu meyveleri 

yere dökülmüştür. Bu İstanbul’da birbirinden ayrıksı bir şekilde yaşayan ailesine de 

yapılan bir göndermedir. Filmin jeneriği akar ve sonrasında puslu bir İstanbul sabahına 

açılır. Bir deniz fenerinin önünden İstanbul görüntüsü gelir, hava daha tam olarak 

aydınlanmamıştır. Kasvetli, gri bir hava ile resmedilir. Murat bir deniz fenerinin altında 

uyuya kalmıştır. Yanı başında boş bira şişeleri gözükmektedir. Nesrin ise oğlu Murat’ı 

                                                             
6 Filmin detaylı künyesi ve özetine http://www.yesimustaoglu.com/filmler/pandoraninkutusu/ linkinden 

ulaşabilirsiniz.  
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arar. Eşi ise yatakta uyumaktadır. Daha sonra ise Nesrin’e bir telefon gelir. Eşi Faruk ise 

ne olduğunu sorar ve oğlu Murat’a bir şey olduğunu zannederek endişelenir. Anne ve 

babanın Murat’ın ev dışında sabahlamalarına alışkın olduğu belli olmaktadır. Nesrin ise 

annesinin kaybolduğunu söyler. Nesrin ise kardeşini (Güzin) arayarak haber verir. 

Kardeşi ise birkaç soru sorduktan sonra “ben gazeteye gidecektim” der. Kardeşinin 

Nesrin’den “duyarsız” olduğu bu sözlerle ortaya çıkar. Güzin ise diğer kardeşi 

Mehmet’in yanına gider. Mehmet ise kendi halinde bohem bir hayat yaşayan biridir. 

Annesinin kaybolduğunu duyunca ‘bu nerden çıktı şimdi?’ anlamına gelecek bir tepki 

verir. Üç kardeş köye gitmek üzere yola çıkmıştır. Yolda eşi Nesrin’i arar ve oğlunun 

eve geldiğini haber verir. Kardeşi Mehmet ise Nesrin’e, oğlu Murat’ı rahat bırakmasını 

söyler. Nesrin ise “hem kendine eziyet ediyor hem bana” der. Nesrin daha korumacı bir 

tavra sahip bir karakterdir.  

 

Yol üzerinde taşra olarak nitelendirilebilecek bir yere yaklaştıkları yola çıkan 

büyükbaş hayvanlardan anlaşılmaktadır. Artık taşradadırlar. Onların taşraya dönüşleri 

yine bir zorunluluktan annelerinin kaybolmasından dolayı olmuştur. Yumurta filminde 

Yusuf’un taşraya dönüşü ile Nesrin ve kardeşlerinin taşraya dönüşü zorunluluktan 

dolayı gerçekleşmiştir. Birinde annesi ölen Yusuf, diğer yanda ise anneleri kaybolan üç 

kardeş vardır.  

 

 

Şekil 3.49: Pandora’nın Kutusu / Taşraya gidiş (11:59) 

 

Güzin ise “onun gerçekten kaybolduğuna inanmıyorum, dikkat çekmeye çalışıyor” 

der. Nesrin ise “laf mı şimdi senin söylediğin?” diye yanıt verir. Güzin ise, Nesrin’i 

duymamışçasına “dağları avucunun içi gibi bilir o” şeklinde cümlesine devam eder. 
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Mehmet ise kimden bahsettiğini sorar. Güzin “annemden” diye yanıt verir. Nesrin ise 

“bu ne acımasızlık” diyerek kardeşini eleştirir. Güzin, “ben miyim acımasız olan bana 

neler yaptığını ne çabuk unuttun” der. Nesrin ise, Güzin’in inatçı olduğunu, çocukken 

söz dinlemediğini söyler. Nesrin’in söylediğine göre babası, annesini köye bıraktıktan 

sonra kaçıp gitmiştir. En küçük kardeşleri olan Mehmet’in ise bu olaylardan çok fazla 

haberi yoktur. Güzin annesine eski yaşadıklarından dolayı tepkiseldir. İki kardeş 

arasındaki gerilimi yansıtır bir şekilde yolun solunda yer alan deniz de dalgalı bir 

şekilde gözükmektedir. Bunun yanı sıra daha sonraki görüntüde görülecek olan fabrika 

ve oradan gelen sesler ise taşraya da nüfuz eden kente ait olan mekânları anlatmaktadır. 

Doğanın ortasındaki fabrika, görüntüyü bozan bir şekilde orada durmaktadır. Taşranın 

da fiziksel anlamda bozulmasının bir örneği olarak görülebilir. Araba daha sonra bozuk 

ve çamur içerisindeki yoldan ayrılır.  

 

 

  

Şekil 3.50: Pandora’nın Kutusu / Sahil yolu      Şekil 3.51: Pandora’nın Kutusu / Taşradaki kent 

(12:19)                                   (12:41) 

 

Artık tam anlamıyla taşrada, doğadadırlar. Karadeniz’deki köylerine 

yaklaşmışlardır. Yavaş yavaş araç ve insan sayısı azalmaktadır. Ses kuşağında ise 

denizin dalgalarını, kuşların sesleri duyulmaktadır. Bu taşraya özgü bir şeydir. Sessizliği 

bozan doğanın sesi çeşitli aralıklarla kendini hissettirmektedir ve artık kendi alanlarına 

geldiklerini kentlilere hissettirmektedir. Yola ağaç devrilmesi sonucu yol kapanmıştır. 

Bu kentlileri şaşırtmıştır. “Ne olacak” diye telaşlı bir şekilde sorarlar. Sordukları kişi ise 

ilerideki kamyoncu barınağına gideceklerini ertesi gün dozerin gelip yolu açacağını 

söyler. Taşradaki zamanın yavaşlığı burada da hissedilmektedir. Yolun açılması için 

ertesi günü beklemenin gerekliliği normal bir durum olarak karşılanmaktadır. Daha 

sonra gidilen kamyoncu barınağında ise rakı sofrası kurulmuştur. Kamyoncular 
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aralarına Mehmet’i de davet eder. Mehmet ise bu davete icabet eder ve aralarına katılır. 

Kamyonculardan biri ise “abi kusura bakma biz kamyoncu muhabbeti yapıyoruz” der. 

Bu kişi kentli olan Mehmet’i ‘üst kültür’ olarak gördüğü için kendi muhabbetlerinin ona 

basit geleceğini, biraz da utanarak vurgulamaktadır. Mehmet ise yaşam tarzı nedeniyle 

bu tarz bir üstenci bakış açısına sahip olmadığından “siz hiç bozmayın, devam edin” der. 

Rakı içme teklifini olumlu yanıtlar. Kaldıkları yerin sahibi olan kadın da masadakiler 

gibi ‘erkeksi’ bir tavır ve üslup ile davranmaktadır. Belki de bu şekilde kendisini 

koruyabileceğine inanmaktadır. Mehmet artık taşralının alanındadır. Kardeşleri ise 

oturdukları yerde çay içmektedir. Masadakilerden biri Mehmet’e “rahatsız olmuyorsun 

dimi bizden” diye sorar. Mehmet ise olmadığını söyler. Bu soru toplumsal gruplar 

arasındaki kopukluktan dolayı da sorulmuştur. Çünkü kamyoncuların tanıdığı birçok 

eğitimli kentli, onlara üstten bakabilmektedir. Onlar da bu durumu içselleştirdiği için 

kendilerini rahatsızlık verebilecek olan bir özne konumuna sokabilmektedir.  

 

 

Şekil 3.52: Pandora’nın Kutusu / Heterotopik mekâna örnek (14:44) 

 

Nesrin kadının getirdiği yemekten sonra kardeşine “yeme sakın hastalanırsın” der. 

Yukarıda belirtilen üstten bakan kentli imajını Nesrin çizmektedir. Kardeşi ise 

yiyeceğini çok aç olduğunu söyler. Nesrin yemeği getiren kadının arkasından “babam 

böyle bir kadına kaçtı işte” der. Kadını annesinden küçük gördüğü için babasının böyle 

bir kadına kaçmasını ‘yakıştıramaz’.  

 

Ertesi gün yol açıldığı için yolculuklarına devam ederler. Nesrin, kardeşi Güzin’e 

gelen mesajı okumaya çalışır. Nesrin müdahaleci bir abla profili ile annesinin uzakta 

olmasının kardeşleri üzerindeki eksikliğini kapatmak istemektedir. Güzin’e gelen mesaj 
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sevgilisindendir. Telefon çekmediği için arabayı durdurmasını ister fakat arabayı 

durdurduktan sonra araba çalışmaz. Arabanın benzini bitmiştir. Doğanın ortasında 

benzini biten arabaları baş başa kalmışlardır. Mehmet’i benzin almaya gönderirler. Tek 

başına ormanın ortasındaki yolda Mehmet ağır ağır ilerler. Geldiğinde elinde benzin 

bidonu yoktur. Traktördeki adam yarım saat sonra benzin alıp, arabalarının yanına 

geleceğini söylemiştir. Mehmet adama paranın tamamına yakını vermiştir. Kardeşleri 

ise adamın parayı alıp kaçacağını ve gelmeyeceğini söyler. Bu bakış açısı ile Güzin ve 

Nesrin kentteki bireyci ilişkilerin taşrada da devam edeceğini, başkalarına güvenmemek 

gerektiğini düşünen kentliyi temsil ederken, Mehmet daha saf ve taşraya ön yargılı 

yaklaşmayan ve bu yönüyle de taşraya daha yakın olan bir karakteri temsil etmektedir. 

Kamyoncuların masasına oturması ve ön yargısız sohbetlerini dinlemesi bunu destekler 

niteliktedir. Bir süre sonra köylü traktörü ile birlikte gelir. Taşralıya güvenmeyen Güzin 

ve Nesrin haksız çıkmıştır. Mehmet arabada Güzin’e “sen herkesi kendin gibi 

sanıyorsun değil mi?” diye sorar. Güzin’in bireyci ve başkalarına güvenilmemesi 

gerektiğini düşünen tavrını eleştirmiştir. Güzin ise buna karşılık tartışmada üste çıkmak 

için “kendi kiranı ödemekten acizsin” diye çıkışır. Onun için üstünlük göstergesi kendi 

kirasını ödeyebilmek, maddi açıdan rahat olmaktır. Mehmet ise “ben en azından senin 

gibi ona buna yalakalık yapmıyorum canım” diyerek Güzin’in iş ve sosyal hayatındaki 

davranışlarını yerer. “Düne kadar atıp tuttuğu adamlara şimdi yalakalık yaptığını” 

söyler. Nesrin’e ise herkesin hayatına karışmaması gerektiğini, Murat’ın kendisine 

(Mehmet’e) benzeyeceğinden Nesrin’in korktuğunu belirtir. Mehmet toplum dışı bir 

hayat yaşayan, özgürlüğüne daha çok düşkün bir karakterdir. Nesrin ise Güzin’e, 

Murat’a, yani hayatındaki çoğu kişiye karşı müdahalecidir. Mehmet sinirlenerek 

ablasından arabayı durdurmasını ister. Arabadan inerek yolda ilerler. Güzin,  arabadaki 

ablası ile Mehmet’in arasında kalmıştır. Bu sırada gök gürültüsü kardeşler arasındaki 

gerilime vurgu yapan bir ses olarak duyulmaktadır. Mehmet’in annesinin kayıp 

olduğunu göz ardı ederek, kendi başına çıkıp gitmesi ve arabada annenin kaybolması ile 

ilgili (Nesrin dışında) çok fazla endişe olmayışı, modern toplum sorunlarının, 

bireyselleşmenin toplumsal ilişkilerin aile birimindeki ilişkileri de zayıflattığını ortaya 

koyar. Güzin arabayı kenara çekmesini isteyerek, sevgilisini aramaya çalışır, Mehmet 

kardeşlerini bırakıp, annesini unutarak gider. Tüm bu davranışlar modern kent toplumun 

bireyselleşmede geldiği noktayı göstermesi bakımından da önemlidir.  
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Güzin ve Nesrin, annesinin evine varmışlardır. Burada müzik hüznü daha da 

vurgular hale gelmiştir. Nesrin ve kardeşi, bireylerin her birinin bir yana dağıldığı ve en 

sonunda annenin de gittiği boş evle yüzleşmektedirler.  

 

  

              Şekil 3.53: Pandora’nın Kutusu / Taşradaki iki kardeş (25:22) 

 

Daha sonra ise arkadan Mehmet kadraja girer. O da köye bir şekilde ulaşmıştır. 

Jandarmalar, üç kardeş ve diğer köylüler ellerinde fenerlerle ormanda kaybolan Nusret’i 

aramaktadır.  

 

Gece olduğunda Nesrin annesini tespihini bulur ve kardeşi Güzin’in yanına gelir. 

“Ne olur başına bir şey gelmesin” diyerek annesi için endişelendiğini belirtirken kardeşi 

ise duyarsız bir tavır ile “şu evden bir türlü kurtulamıyoruz” der. Güzin için taşra, 

geçmişte yaşadığı olumsuz olayların, annesinin temsili olan bir yerdir. Evleri de bu 

temsilin somutlaştığı bir mekândır. Bir sonraki sahnede ise Mehmet ve jandarmalar 

sedye içerisinde Nusret’in ambulansın içerisine taşımaktadırlar. Hastanedeki doktor, 

herhangi bir zehirlenme veya kötü bir durumun olmadığını, yaşlılığa bağlı olarak 

Nusret’in sinirsel, nörolojik bir hastalığının olabileceğini belirtir. Sonrasında ise üç 

kardeş annelerini İstanbul’a getirmiştir. Yolda çok katlı binalar gözükmektedir. 

Taşradan tekrar kente dönüş söz konusudur. Yaşlı kadın arabadan indiğinde yabancı bir 

yerde olduğunu ürkek bakışlarla bakarak hissettirmektedir.  
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 Şekil 3.54: Pandora’nın Kutusu / Büyüyen       Şekil 3.55: Pandora’nın Kutusu / Kentten korkan 

binalar, daralan yaşamlar (29:02)               bir taşralı (29:30)  

 

Eve geldiklerinde ise yaşlı kadın oraya ait olmayan bir nesne gibi durmaktadır. 

Salonun ortasına tuvaletini yapar. Bu Nusret’in Alzheimer hastalığına sahip olmasından 

kaynaklanmakla birlikte yaşlı kadının oraya ait olmadığını da gösteren bir olaydır. İki 

çocuğu ise annelerinin bu hareketine güler. Korunaklı bir sitede yer alan, steril, modern 

kent evinde, taşralı salonun ortasına tuvaletini yapmaktadır.  

 

Nesrin annesini yatırdıktan sonra Güzin’in yanına mutfağa gelir. Annesinin çok 

değiştiğinden banyo yaparken kendine dokundurtmadığından bahseder. 

Yaşlandıklarında kendilerinin de böyle olup olmayacağını konuşurlar. Güzin ablasına 

evlilikte eşi ile olan ilişkilerinin nasıl gittiğini sorar. Nesrin ise aynı sorunların devam 

ettiğini anlatır. Nesrin’in eşi ile cinsel sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar evlilik 

hayatını da etkilemektedir. Kentte yaşayan üç kardeşin de kendi yaşamları içerisinde 

ayrı sorunları bulunmaktadır. Kentte daha çok gözüken yalnızlaşma, bireyselleşme gibi 

sorunları yaşamaktadırlar.  

 

Nesrin, oğlu Murat’ı bulmak için dışarı çıkar. Annesini evde bırakır. Televizyonu 

açar ve annesine, bir şey olursa kendisini aramasını söyleyerek telefonunu bırakır. Yaşlı 

kadın, kızı çıktıktan sonra kağıdı buruşturarak atar. Murat ise parası bittiği için 

telefonunu satar. Bu sırada parayı alıp cebine koyduktan sonra arkadan yaklaşan bir kişi 

cüzdanını çalar. Murat peşinden gittikten sonra Murat’a bıçak çeker. Bu arada 

ayakkabılarını da alır. Kent sokaklarının tehlikeli olması ve bir anda ölümle yüz yüze 

gelme ihtimali oldukça yüksektir. Nesrin ise oğlunun üniversitesine gider. Oğlu özel bir 

üniversitede okumaktadır. Murat’ın arkadaşı olan Ozan’a oğlunun nerede olduğunu 

sorar. Ozan ise gece onda kaldığını fakat sabah çıktığını söyler.  
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Nesrin’in evi, yaşlı kadın için bir hapishaneye dönüşmüştür. Dışarı çıkmaya çalışır 

fakat evin kapıları kilitlidir. Dışarı bakmak ister fakat salonun pencerelerindeki jaluzi 

perdeleri açmayı becerememektedir. Modern kentin, yaşam alanında kendisini 

hapishanede gibi hissetmektedir. Taşradaki köyünde yıllarca yaşamış yaşlı bir kadın için 

bu ev adeta bir hapishaneye dönüşmüştür.  

 

  

Şekil 3.56: Pandora’nın Kutusu / Taşralının       Şekil 3.57: Pandora’nın Kutusu / Yaşama uzak 

hapishanesi: kent (45:30)                      (45:40) 

 

Sürekli olarak hapishanede yaşayan ve hapishaneden başka bir yer görmemiş 

birileri için hapishanenin klasik anlamda hapishane olduğu çok da anımsanmamaktadır. 

Denilebilir ki; Nesrin ve kardeşleri kentteki korunaklı hapishanelerinde (Mehmet hariç) 

yaşadıklarını bilmemektedir. Fakat ‘dışarıdan’, taşradan, özgürlük alanından gelen yaşlı 

kadın için buralar bir hapishanedir. İnsanların kendi istekleri ile girdikleri ve yaşadıkları 

birer hapishaneler olarak gözükmektedir. İki yüksek katlı bina arasından dışarıya 

baktığında yoldan geçen araba bile zor gözükmektedir. Karşısında gözüken şey sadece 

binadır.  

 

Murat, Mehmet’in evine gitmiştir. Anneannesinin geldiğini öğrenince şaşırır ve ne 

yaptığını sorar. Mehmet, annesinin halıya işediğini söyler. Murat ise “helal olsun ben de 

işeyeceğim o halıya” der. Mehmet ise “ben sıçacağım o halıya” şeklinde yanıt verir. İki 

karakter de Nesrin’in korumacı, konforlu, steril, modern kent evine ve yaşam tarzına 

tepkiseldir. Bundan dolayı da anneannenin davranışı hoşlarına gitmiştir. Tavandan 

Murat’ın üzerine düşen sıvalar, Nesrin’in evi ile çelişkili ve zıt bir mekânı 

nitelendirmektedir.  
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Nesrin, oğlu Murat’ın yazışmalarını okumaktadır. Oğlunun uyuşturucu 

kullandığından şüphelenmektedir. Yazışmalardaki konuşmalar bunu doğrular 

niteliktedir. Nesrin bu yazışmalardaki adreslerden birine gitmek ister fakat içerdeki kedi 

ölüsünü görünce dışarı çıkar. Korunaklı, konfor alanının dışına çıkan Nesrin bir 

anlamda yoksul mahalle gerçeklikleri ile de yüzleşmiştir. Annesi Nusret, ara ara evden 

çıkıp gitmektedir. Nesrin, sokakta annesini bularak evine getirir ve sonrasında bir 

günlüğüne Güzin’e, annesini emanet eder. Güzin, sevgilisi ile buluşacağından annesini 

kardeşi Mehmet’in evine götürür. Annesini ve onun eşyalarını Mehmet’in evinde 

bulunan Murat’a bırakarak, ilaçların ne zaman verileceğini hızlıca vererek evden ayrılır. 

Nusret Teyze, kentte hiçbir yere ait olamamaktadır. Güzin hasta annesine bir gün bile 

bakamayarak sevgilisi ile buluşmayı tercih etmiştir ve ablasına bu konuda yalan söyler. 

Sevgilisi ile buluştuğunda ise, bireyselleşen ve karşılıklı emeğin ortadan kalktığı bir 

ilişkinin sesleri duyulmaktadır ve en sonunda Güzin arabadan inerek kendi başına evine 

döner. Nusret, Mehmet’in evindedir. Murat’ı ara ara unutur ve adını sorar. Mehmet 

annesine, Murat’ın ismini kendisinin koyduğunu hatırlatır. Murat aynı zamanda bırakıp 

giden babalarının ismidir. Murat, Mehmet’e dedesini sorar. Mehmet ise babasının 

köydeki dağda öldüğünü anlatır. Nusret doğruyu anlatarak şunu söyler: “Dağda ölmedi, 

seni bıraktı gitti. Hep bildiğini yaşadı. Sen de” der. Mehmet, kimseyi bırakıp 

gitmediğini söylerken annesi ise şu şekilde karşılık verir: “Arkanı döndükten sonra bana, 

hayata ne farkeder?”. Annenin belirttiği gibi Mehmet hayata sırtını dönmüştür, tıpkı 

Yumurta’nın Yusuf karakteri gibi o da toplum dışıdır. Murat ile anneannesi bir süre 

kentte dolaşırlar, vapura biner, yemek yerler. Murat kimliğini arayan bir gençken, 

anneannesi ise belleğini arayan bir yaşlıdır.  

 

 

Şekil 3.58: Pandora’nın Kutusu / Gemi ve heterotopya (1:11:47) 
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Her ikisi de kendisini bu kente ve kentteki insanlara yakın hissetmemektedir. 

Gemide iken izledikleri kent puslu ve yapılar belirli belirsizdir, gri bir ton hakimdir. 

Nusret, gemide Anadolu ağzı ile konuşan iki kadını görünce belki de kendine yakın 

hissettiğinden gülümser ve mutlu olur. Foucault gemi için şu yaklaşımı ileri sürer:  

 

Geminin kendi üzerine kapalı ve aynı zamanda denizin sonsuzluğuna terk 

edilmiş ve bahçelerde gizli en değerli hazineler uğruna limandan limana, bir 

rotadan diğerine (...) yüzen bir mekân parçası, yersiz bir yer olduğu 

düşünülürse, (...) aynı zamanda en büyük hayal gücü rezervi de olduğu anlaşılır. 

Gemi, mükemmel bir heterotopyadır (2016, s. 301-302). 

 

Sonrasında Murat’a “senin kimsen yok mu?” diye sorar. Murat ise “yok” diye cevap 

verir. Anneannenin bunu sorması Alzheimer olmasından kaynaklıdır fakat yönetmenin 

yaşlı kadına bunu sordurtması bireyselleşen kent yaşamı ilişkilerine yapılan 

göndermedir. Murat kendini ailesine ait hissetmemektedir çünkü annesi onu sürekli 

olarak kontrol altında tutup, hayatını yönlendirmek istemektedir. Dolayısıyla Murat 

belki de onu anlayabilecek bir kimsesinin (Mehmet dışında) olmadığını ifade etmektedir. 

Anneannesinin, kendisini kimin buraya getirdiğini sorması üzerine, annesi ve diğer 

çocuklarının getirdiğini söyler. Anneannesi, “hatırlamıyorum” der. Murat, “hatırlama 

boş ver daha iyi” diye yanıt verir. Bu aynı zamanda modern toplumun bir anlamda 

hastalığı haline gelen, topluma dahil oldukça kendini mutsuz hissetme, kapatıldıkça 

sıkışmışlık hissine sahip olma düşüncelerini belirten bir cümle olarak nitelendirilebilir. 

Dolayısıyla tüm bu kötülükleri, olumsuz olayları hatırlamak yerine hatırlamamak Murat 

tarafından daha sağlıklı olarak kabul edilmektedir.  

 

Nesrin ise eşi ve kardeşi ile Mehmet’in evine gelir. Murat ve annesini evine 

götürmek ister. Murat, gitmek istemez ve şu şekilde cevap verir: “Ne evi baba? Baba ne 

evi bir kere bana sordunuz mu? Bir kere benim kararlarımı dinlediniz mi nereye 

götürüyorsunuz beni?”. Babası ise öfkeli bir şekilde “Ne demek ne evi? Orası senin evin. 

Bu sefalet içinde mi yaşamak istiyorsun?” diye yanıt verir. Murat, “baba ben sana 

benzemek istemiyorum” der ve gider. Murat monoton bir hayat süren babası ve sürekli 

olarak koruyucu, denetimci annesinin çizdiği yaşam modelinde kendisini 

konumlandırmak istemez.   



 

 
125 

 

Güzin ve Nesrin, annelerini huzurevine bırakmıştır. Murat, bunu öğrenir fakat 

kabullenememektedir. Mehmet’e “niye kapatıyorlar oraya, nasıl kapatıyorlar?” 

demektedir. Murat anneannesinin durumunu biraz da kendi yaşamı ile 

benzeştirmektedir. Bu kapatılma duygusunu annesinin ona uyguladığı kontrolden dolayı 

bilmektedir. Murat’ın babası Faruk eve geldiğinde, eşinin mutfak dolabında aynı yeri 

defalarca sildiğini görür, sonrasında ise eşine sarılarak ağlar. Nesrin ise “sen de mi 

bırakacaksın beni?” diyerek, Murat’tan sonra onun da kendisini terk edeceğinden 

korkmaktadır. Sonrasında ise Faruk, “Korkma bırakmak istesem de bırakamam seni. 

Sensiz yaşamayı bilmiyorum ki.” der ve Nesrin ise ağlayarak “Bu daha kötü işte.” diye 

yanıt verir. Evlilik ilişkilerinde de değerlerin deforme olduğu modern kent yaşamında, 

Faruk ile Nesrin’in ilişkileri de zayıftır.  

 

Murat, huzurevine giderek anneannesini huzurevinden çıkarır. Burada ilk 

karşılaştıkları sahnede mekân ve demir parmaklıklar hapishaneye gönderme 

yapmaktadır. Murat da, Nusret de hapishanededir.  

 

  

  

Şekil 3.59: Pandora’nın Kutusu / Anneannenin   Şekil 3.60: Pandoranın Kutusu / Murat ve 

hapishanesi (1.32.49)                       anneannesi hapishanede (1.33.39)  

 

Adeta tüm karakterler kendi hapishaneleri içerisindedir. Tıpkı Sonbahar’da 

Yusuf’un taşraya döndüğü karakterlerde ortaya çıkan durum gibi, Nusret’in kente gelip 

bulduğu karakterler kendi hapishaneleri içerisindedir. Murat ise bu durumu kendi 

açısından değiştirmeye çalışmaktadır. Sonunda anneannesini ve kendisini bu 

hapishaneden kurtaracak yolun taşradaki köylerine dönmek olacağını düşünmüştür ve 

anneannesini huzurevinden alarak Karadeniz’deki köylerine götürür. Burada Nusret 
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daha huzurludur. Murat ise özgürlüğü bulmuştur. Bulduğu tahta araba ile yamaçtan 

aşağı doğru inmekte ve sevinç çığlıkları atmaktadır. İçerisinde kuşatılmış olduğu kent 

ve aile ona istediği gibi davranma özgürlüğünü vermemektedir. Fakat Karadeniz’in bu 

zengin doğasında dilediği gibi özgürdür. Anneanne belleğini bulmaya çalışırken, Murat 

kimliğini bulmuş gibidir. Stavrides’in belirttiği gibi “Birer geçit olan heterotopyalar, 

olan biten her şeyin belirli bir istikamete sahip olmaksızın önceki düzenden ayrıldığı, 

hareket halindeki yerlerdir” (2016, s. 159). Murat için taşra da böyle bir işlev 

yüklenmiştir.  

 

 

Şekil 3.61: Pandora’nın Kutusu / Murat’ın doğadaki özgürlüğü (1.36.37) 

 

Nusret Teyze, birkaç defa Alzheimer’ın da etkisi ile evden çıkarak ormana doğru 

yürür fakat Murat fark eder. Daha sonra ise Murat’a “bırak dağıma gideyim, onu da 

unutacağım” der. Unutacağım dedi kişi yıllar önce onu bırakıp giden eşidir. Yaşlı 

kadının ara ara hafızası yerine gelip gitmektedir. Hafızası yerine geldiğinde, eşi ile ilgili 

olayları doğru bir şekilde anlatmaktadır. Sonrasında ise Murat sabah uyandığında 

anneannesinin olmadığını fark eder. Dışarı çıkar, karşıdaki dağı ve ormanı görecek 

şekilde yürür. Anneannesini görmüştür. Yaşlı kadın ağır ağır dağın yamacını 

tırmanmaktadır.  
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Şekil 3.62: Pandora’nın Kutusu / Nusret Teyze belleğini kaybetmek için doğaya gidiyor (1.45.19) 

 

Bu gidiş belki de ölüme doğru bir gidiştir. Anneanne ölümü ile birlikte belleğini de 

kaybedecek ve yıllar önce onu bırakıp giden eşini unutacaktır. Murat ise onun 

arkasından bir süre üzgün şekilde bakar. Film ağır ağır, yukarı doğru bir tilt hareketi ile 

dağı ve ormanı göstermektedir. Ormanın bir bölümü yeşildir bir bölümü ise sararmış 

sonbahar yaprakları şeklindedir. Sonbahar renklerinin hâkim olduğu kısım anneanneyi 

temsil ederken, yeşil ve daha canlı duran kısım ise Murat’ı temsil etmektedir. Taşraya 

dönüş, bellek, kimlik, bireyselleşmenin getirdiği sorunlar filmde belirgin temalardandır. 

Eski Yunan inanışına göre Pandora’nın Kutusu’nun içinde kötülük bulunmaktadır. 

Toplumsal ilişkilerin zayıflaması, insanlar arasındaki kopukluğun artması ve 

bireyselciliğin çoğalması Pandora’nın Kutusu’nu açmıştır. Pandora’nın Kutusu’nun 

açılması, tıpkı filmin başında Nusret’in poşetinden dökülen her bir kuşburnu tanesi gibi 

ailenin her bir bireyini farklı yerlere ve hayatlara savurmuştur.   

 

3.6. Kış Uykusu (Nuri Bilge Ceylan / 2014) 

 

Kış Uykusu7, yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 2014 yılında gösterime giren uzun 

metraj filmidir. Film eskiden oyunculuk yapan fakat daha sonra taşraya yerleşip bir 

butik otel açan Aydın’ın yaşamını anlatmaktadır. Aynı zamanda Aydın’ın eşi ve kardeşi 

de yine aynı otelde yaşamlarını sürdürmektedir.  

 

                                                             
7 Filmin detaylı künyesi ve özetine http://www.nbcfilm.com/wintersleep/story.php?mid=3 linkinden 

ulaşabilirsiniz. 
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Film yalnız başına yürüyen Aydın’ın görüntüsü ile açılır. Daha sonra ise Aydın ve 

yardımcısı Hidayet ile bir at çiftliğine gider. Otel için bir at satın almak istemektedirler. 

Otelde konaklayan bir müşteri at olup olmadığını sormuştur. Sonrasında ise durdukları 

bir yerde İsmail’in oğlu İlyas, Aydın’ı görmüştür. Aydın’a sert bir şekilde bakmaktadır. 

Aydın ise endişelenmiş gibi gözükmektedir. Hidayet ile arabada giderken, kanunların 

hep kiracıları koruduğundan, onları çıkaramayacaklarından dert yakınır. Baba yadigarı 

olmasa tüm mülklerini satacağını söylemektedir. Hidayet ise kiracıların kanunları 

bilmediğini, avukat tutacak paraları bile olmadığını söyler. Hidayet, Aydın’ın haklarını 

daha çok düşünmektedir. Aslında Aydın’ın gözünde yerinin hep sağlam olmasını 

istediğinden dolayı da bunu yapıyor gibi gözükmektedir. Yolda ilerledikleri sırada, 

İsmail’in oğlu İlyas arabanın camına taş atar. Arabanın camı çatlamıştır. Hidayet ise 

hemen koşarak çocuğu yakalar ve getirir. Çekiştirerek Aydın’ın yanına getirir. Çocuk 

ise kaçmak isterken dereye düşmüştür. Hidayet bir bakıma Aydın’ın “kolluk gücü” gibi 

de hareket etmektedir.  

 

İlyas’ı, evine götürürler. İsmail’e durumu anlatırlar. İsmail oğlunu çağırır ve camı 

kırıp kırmadığını sorar. Çocuk kendi kırdığını kabul edince, çocuğa tokat atar. Bu 

kırılan camın diyeti gibidir. Sonrasında Hidayet giderken, İsmail elini evinin camına 

vurur ve camı kırar ve: “Nasıl iyi mi şimdi, rahatladınız mı? Kırılan camın diyeti için 

bir tane tokat yetti mi size? Yoksa çağırıp birkaç tane daha vurayım mı?” der. Aydın ve 

Hidayet, kira borcu için İsmail’lerin evine icra gönderip evdeki eşyaları aldırmıştır. 

İsmail ise “üç kuruşluk kira borcu için eve buzdolabını, televizyonu götürdünüz yetmedi 

mi?” diye sorar ve Hidayet ile tartışmaya başlar. Kardeşi Hamdi ise İsmail’i zorla eve 

sokar. Hamdi, daha çok orta yolu bulmaya çalışan biri gibi gözükmektedir. İmamlık 

yapmaktadır. Kendileri ile konuşulmadan eve icra gönderilmesinin doğru olmadığını, 

kendilerinin de bir haysiyetinin olduğunu belirtir. Hidayet ise “kraldan çok kralcı” bir 

tavra sahiptir. “Ne haysiyeti?” diye sorar. Kirayı ödemeleri için kaç kere konuştuklarını 

belirtir. Aydın, Hidayet’ten tartışmayı bitirmesini ister. Hamdi ile muhatap olmayı 

istememektedir. Kendi toplumsal sınıfının, kültürünün dışındaki kişilerle muhatap 

olmaya sıcak bakmamaktadır. Aydın ve Hidayet oradan ayrıldıktan sonra Hamdi 

küfreder. Onların karşısında çekingen ve eğilip bükülerek konuşması ve arkasından 

küfretmesi İsmail’den daha farklı bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. İsmail, 
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düşündüğü gibi konuşan ve hareket eden, Hamdi ise asıl tavrını belli etmeyen, arkadan 

konuşan bir yapıya sahiptir. Hamdi’nin bu şekilde davranması belki de zorunluluktan 

dolayı ortaya çıkan bir durum olarak görülebilir. Ev sahibi ve yardımcısına karşı 

İsmail’in tavrı gibi davranması ailesini zora sokacaktır. Bu aynı zamanda toplumsal 

sistem içerisinde başka bir şansı kalmayan toplumun yoksul kesiminin, üst sınıflara 

karşı geliştirdiği bir geri çekilme, karşılıklı mücadeleden kaçınma durumu olarak 

okunabilir. Aydın, olayı uzaktan izlemektedir. Daha sinik bir karakter oluşu bu şekilde 

anlatılmıştır.  

 

 

Şekil 3.63: Kış Uykusu / Aydın’ın sinikliği (19:40) 

 

Aydın eve geldiğinde eşi Nihal’in bulunduğu yeri uzaktan gözetler. İçeri 

girememektedir. Aydın’ın korkak bir tavra sahip olması, eşinin bulunduğu yere gidecek 

cesareti gösterememesi filmin birkaç yerinde tekrarlanacaktır. Çiftin arasındaki 

duygusal bağ kopmak üzeredir. Aydın çalışma odasında çalışırken, kardeşi Necla 

odasına gelir. Onu rahatsız etmeyeceğini, dergilere bakacağını söyler. Daha sonra, 

Aydın’ın geçen hafta yayınlanan köşe yazısını okuduğunu ve beğendiğini belirtir. Köşe 

yazısı “Anadolu kasabalarındaki estetik yoksunluğu” hakkındadır. Sonrasında ise 

konuyu Hamdi Hoca’nın evinin “pis ve derbeder” olmasına getirir. Aydın’ın estetik 

yoksunluğunu sorgulaması ile Hamdi Hoca’nın evindeki yoksulluğun getirdiği 

yoksunluk birbiriyle çelişkili iki durumdur. Aydın’ın bulunduğu şartlar steril ve 

konforlu alanlar yaratmıştır fakat Hamdi Hoca ve İsmail’in bulunduğu ev yoksulluktan 

dolayı bu imkânlardan da yoksundur. Aydın’ın bu durumun yoksulluktan dolayı değil 

estetik yoksunluğundan dolayı olduğunu düşünmesi toplumsal gerçeklere uzak 

entelektüel -ya da aydın- tarzının bir yansıması gibidir. “Evde kadın da var güya ama 

var demeye bin şahit ister” diyerek toplumsal cinsiyet kalıplarının “aydın” da olsa 
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devam ettiğini göstermektedir. Ona göre de evin düzenli, temiz olması daha çok kadının 

görevi olarak görülmektedir. Hamdi Hoca’yı eleştirerek din adamının özellikle taşrada 

topluma temizliği ile yaşayışı ile örnek olması gerektiğini söylemektedir. Kardeşi 

Necla’ya haftaya bu konu üzerine yazabileceğini söyler. Necla ise “Yaz tabi ama 

kimsenin okumadığı yerel gazete yerine acaba daha büyük bir yere mi yazsan. Hiç 

olmazsa bu kadar emek verdiğine kendini bu kadar paraladığına değsin yani” der. Aydın 

ise “boşver eksik olsun büyük gazeteler. Belki benim krallığım küçük ama hiç olmazsa 

orada kral benim” diyerek yanıt verir. Aslında Aydın’ın yaşam anlayışı tam olarak da 

budur. Kendi butik otelinde ve yazdığı gazetede “kral”dır ve sözünü sadece orada 

geçirebilmekte ve dinletebilmektedir. Kendi küçük fanusundan dışarı çıkmayı pek 

istemez. Okurlarından mektup aldığını söyler. Necla, “İnternette öyle uyduruk 

yazarların öyle uyduruk övgüler aldığını görüyorum ki. İlla herkesin bir seveni çıkıyor 

yani, işte bu yüzden bunlara o kadar da şey yapmamak lazım diye düşünüyorum. Yani 

ölçüyü oradan almamak lazım bence.” diyerek Aydın’ın yerel bir gazetede köşe yazısı 

yazmasını bir nevi küçümser. Aydın, buna bir itiraz getirmez ve önüne dönerek 

çalışmaya devam eder fakat kardeşinin sözlerine üzülmüştür. Aydın, iletişim kurduğu 

sınırlı sayıda insandan pek fazla eleştiri almamıştır dolayısıyla bu duruma pek de alışık 

değildir.  

 

Bir sonraki sahnede ise Aydın’ın arkadaşı Suavi ziyarete gelir. Aydın ise ona gelen 

yardım talebi mektubundan bahseder. Nihal’in de yardım ile ilgili organizasyonları 

sevdiğini bildiğinden onu da çalışma odasına davet etmiştir. Gelen mektubu okur ve 

Suavi ve Nihal’e görüşlerini sorar. Nihal “bana pek şey gelmedi yani”, “böyle işler için 

bir yer istenir, baştan bir yer yapmak haddini bilmemek bence” diyerek, üstenci bir tavır 

takınmıştır. Mektup içeriğinde bir öğretmen, köylerdeki kadınlara kurslar verebilmek 

onlara yardım edebilmek için bir kurs alanı yapmak isteğinden söz etmektedir. Aydın 

ise Nihal’in yardım etmeye pek yanaşmadığı için şaşırmıştır. Bunu Nihal’e söyler fakat 

Nihal ise önceliklerin tavanı akan, yakınlardaki ilkokullar olduğunu, daha önceki 

yardım etkinliklerinde Aydın’ın pek ilgilenmediğini şimdi neden birdenbire bu 

mektubun ilgisini çektiğini sorgular. Daha sonra, yapması gereken işlerin olduğunu 

söyleyerek odadan ayrılır. Ardından Suavi ve Aydın arasında şu diyaloglar geçer:  
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- Suavi, Esasında ben sana bir şey söyleyeyim mi bu yoksulluk, fakirlik doğal afet gibi 

Aydıncım. Allah’ın takdiri yani bir yerde. Kadere karşı gelemezsin ki 

- Aydın: İyi de bunlarla mücadele etmek için tanrı da bize akıl vermiş ama. 

- Suavi: Öyle, orası öyle ama sırf bu tür işler için yaratılmış insanlar vardır bu işleri 

onlara bırakacaksın yani. Sen yaratıcı adamsın, sanatçı adamsın niye böyle şeylere 

kafanı takıyorsun kardeşim. Sen kendi işine bak yav. 

 

Suavi’nin de hayattan kopuk, kendi çiftliğinden dışarı çıkamayan yalnız yaşamı onu 

da dışarı pek çıkmayan, sürekli olarak kendi kış uykusunda yaşayan bir konuma 

sürüklemiştir. Dolayısıyla onun yardım, yoksulluk gibi meseleleri düşünecek düşünsel 

mecali kalmamıştır. Buna ek olarak yukarıda yazılı olan diyaloglar, entelektüelin salt 

kendi isteği ile kendi kabuğuna çekilmesi olarak okunmamalıdır. Bu durum aynı 

zamanda toplumun da ona biçtiği bir nevi ayrıcalıklı, ulaşılmaz, toplumsal olana pek 

nüfuz etmez, konumu ile ilintilidir. “Yaratıcı, sanatçı adamsın böyle meselelere kafanı 

takma” demek Aydın’ın yani entelektüelin toplumsal olandan ayrıksı, kopuk bir noktaya 

sürüklenmesine katkı sağlamak anlamına gelecektir. 

 

Suavi gittikten sonra, Hamdi gelmiştir. Aydın’dan içeri girmeden önce Hamdi’nin 

çamurlu ayakkabılarını görür. Ayakkabısı ile kenara ittirir. Aydın, Hamdi’nin içerisinde 

bulunduğu yaşamı çeşitli bağlamlardan kopuk bir şekilde ele almaktadır. Hamdi’nin 

ayakkabılarının çamurlu olmasının sebebi oraya uzak mesafeden yürüyerek gelmesidir 

çünkü ulaşım aracı kullanacak parası yoktur. Aydın bunu algılayamaz ve yargılayıcı bir 

tavırla hareket eder. Suavi ve Nihal’e bahsettiği yardım meselesi ile kirasını 

ödeyemeyen, ayakkabıları çamurlu Hamdi ile ilgili düşündükleri aydın çelişkisini 

oluşturmaktadır. Kış Uykusu filminin sosyolojik göndermelerinden biri de budur. 

Entelektüel, aydın olarak nitelendirilen kişilerin bir kısmı çeşitli çelişkilere sahiptir. 

İçeri girdiğinde Hamdi tam konuşmaya başlayacakken içerisi havasız kalmış diyerek 

camı açar. Uzak filmindeki Mahmut’un tavrına benzer bir şekilde davranmıştır. 

Hamdi’nin ayaklarından gelen kokudan dolayı camı açmıştır. Aydın ve Hamdi’nin 

arasındaki mesafe iki farklı toplumsal gruba dahil olan iki farklı karakterin hayatını 

anlatmaktadır.  
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Şekil 3.64: Kış Uykusu / Aydın ve taşralı 

 

Hamdi, Aydın’ın kırılan camının parasını getirmeye gelmiştir. Hamdi kırılan camın 

fiyatını sorar, Aydın, “yok canım onun ne önemi var” der ve cümlenin devamında ise 

“Hidayet ile şey yaparsınız onu yani ben de bilemiyorum aslında yetmiş lira gibi bir şey 

idi aslında ama. Siz Hidayet ile konuşun bunu” der. İlk cümlede “onun önemi yok” 

demesine rağmen devamında kurduğu cümlede kırılan camının parasını istediğini belli 

etmiştir. Hamdi ise bir camın yetmiş lira olmasına şaşırmıştır. Aydın, meseleyi kendi 

başından uzaklaştırmak için sürekli olarak Hidayet’e yönlendirerek şunları söyler: 

“Hidayet ile konuş sen. İlla da bana gelmen gerekmiyor. Yani sen bir daha bana gelme. 

Şimdi ben yanlış bir şey de söylemek istemiyorum sana”. Hamdi ve Aydın’ın aynı 

mekânda bulunduğu çalışma odası heterotopik bir mekâna dönüşmüştür. İçerisinde 

çeşitli zıtlıklar, çelişkiler, bir arada bulunmaktadır. Zenginlik-yoksulluk, kent 

kültürü-taşra kültürü bu karşıtlıklara örnektir.  

 

Aydın’ın bir sonraki köşe yazısının konusu, isim vermeden anlatacağı Hamdi 

olacaktır. Hamdi’den yola çıkarak din adamlarının yüksek kültürlü, giyimine kuşamına 

dikkat eden, yol gösterici insanlar olmaları gerektiğini söylemektedir. Burada 

Hamdi’nin neden ayakkabılarının çamurlu olduğunu, evden tahliye işlemi için kendisine 

neden yalvardığını sorgulamamaktadır. Aydın’ın bakış açısı toplumsal gerçeklikten 

kopuk, felsefe kavramı anlamında idealist bir bakış açısıdır. Bu idealizm onu birey 

üzerinden eleştiri yapmaya, sorunu özneler konumuna indirmeye götürmektedir.  

 

Aydın’ın kardeşi Necla ise, ‘kötülüğe karşı koymamanın’ anlamını sorgulamaktadır. 

Bu tartışma ertesi gün kahvaltıda da devam etmektedir. Aydın bu meseleye yüzeysel 

yaklaşmaktadır. Necla ise kötülüğe karşı koyulmadığında karşı tarafa kötülükten 
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vazgeçmesi için bir şans verileceğini düşünmektedir. Aydın ve Necla arasında soyut bir 

tartışma söz konusudur. Bu sırada Hamdi Hoca ve İlyas gelmiştir. Kasabadan yürüyerek 

geldikleri için ayakları çamurludur. Aydın, Hamdi ve İlyas’ın yürüyerek gelmelerine 

şaşırmıştır. Hamdi, İlyas’ın özür dilemek için geldiğini belirtir. Aydın ise özür dilemeye 

gerek olmadığını belirtir. Hamdi’nin zorlaması ile küçük çocuk Aydın’ın elini öpmek 

için kalkar, yüzünde ise kızgınlık ifadesi vardır. Nihal çocuğun bu duruma düşmesine 

üzülmüştür. Küçük çocuk bu gerginliğe dayanamaz ve bayılır.   

 

 

Şekil 3.65: Kış Uykusu / İlyas ve el öpme (1:01.51) 

 

Sonraki sahnede at çiftliği gözükmektedir. Burada Aydın’ın satın almak istediği atı 

oradaki görevliler yakalamaya çalışır. Sürü halindeki atlardan birisi, sulama kanalında 

çırpınırken boynundaki ip ile kendisine çektirmeye çalışırlar. Atın genel olarak 

özgürlükle özdeşleştiriliyor oluşu ve onu mahkum etmek isteyen Aydın’ın sıkışmış bir 

yaşama sahip olması aslında özgürlük ile tutsaklık arasındaki mesafeyi de 

göstermektedir. Kendisi sıkışmış olan Aydın, atı da bir anlamda tutsak etmek 

istemektedir. Çiftliğe girerken yardımcısı Hidayet’e “köpek saldırmaz değil mi?” diye 

sorması taşradaki yaşama uzak olduğunu da göstermektedir.  

 

 

Şekil 3.66: Kış Uykusu / Atın tutsaklığı 
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Aydın, oteline kalmaya gelen gezgin bir motorcu ile sohbet etmektedir. Önce onu 

dinler daha sonra ise kendi hayatını anlatmaya başlar. Yazmaya başlayacağı “Türk 

Tiyatrosu’nun Tarihi” adlı kitaptan bahseder. Oyunculuğun “ayağa” düştüğü savıyla 

kendisini tiyatrocu olarak adlandırmaktadır. Aydın’ın üstenci bir tavır ile “ayağa düştü” 

dediği oyunculuk kendi yaşamında, kendi çevresi dışındakilere bakışını da biraz 

anlatmaktadır. 25 senelik tiyatro yaşamında çok cazip teklifler gelmesine rağmen hiçbir 

dizide çalışmadığını ‘gururla’ anlatır. Ömer Şerif’in söylediği bir cümleyi aktarır: 

“Oyunculuk dürüstlükten ibarettir” der. Başka bir sahnede ise arkadaşı Suavi’ye yollara 

bilerek mıcır döktürmediğinden, mıcır dökülünce turistin gelmediğinden bahsetmektedir. 

Herkesin oteline gelmemesini, doğadan anlayan insanın gelmesini isteyen Aydın 

kendine yakın statüye veya toplumsal gruba ait insanlarla temas etmeyi tercih 

etmektedir. Bu iki farklı anda birbiriyle çelişkili gözüken davranışları, Aydın 

karakterinin duruma göre şekil alan yapıdaki halini de göstermektedir. Aydın, filmde 

çoğu kez etkin bir konumda olup, olayları yönlendiren karaktere sahip olamamıştır. 

Karakterin ismi ile yapılan vurgu nettir. Günümüz aydınına, entelektüeline yapılan bir 

eleştiri söz konusudur.  

 

 

Şekil 3.67: Kış Uykusu / Aydın ile genç arasındaki ayrım 

 

Bu sohbette yer alan kadrajdaki çerçevelemede motorcu gezgin ile Aydın’ı ayıran 

bir çizgi olarak soba borusu, ikili arasındaki ayrımı da yansıtmaktadır. Gezgin motorcu, 

hareketi, özgürlüğü, Aydın ise yerleşikliği, içine kapanıklığı, tutsaklığı temsil eder. 

Aydın’ın alanı daha geniştir çünkü yaşadığı yere bir anlamda kök salmıştır fakat 

motorcross yapan genç için aynı şey geçerli değildir. O tehlikeyi, macerayı sevmektedir.   
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Necla yine kardeşinin odasına gelmiştir. Kardeşinin yazılarını tekrar okuduğunda 

beğenmediğini söyler. Necla’nın, Nihal’e alınmasından sonra kardeşinin yazıları 

hakkında bunları söylemesi dikkat çekicidir. Biraz da tutarsız ve değişken bir tavra 

sahiptir. “Eskiden birçoğumuz sana hayrandık. Senin önemli işler yapacağını hatta 

bayağı ünlü biri olacağını düşünürdük.” der. Bu cümleye Aydın bozulmuştur fakat bunu 

belli etmemeye çalışır. Necla, Aydın’ın “bozkırda açan çiçekler” yazısını daha fazla 

eleştirerek şunları söyler: “Hiç risk almıyor bir kere. Yazar sanki herkes tarafından 

kabul görmüş pozitif değerlere sahip çıkarak kendini sevdirmeye çalışıyor gibi”. 

Necla’nın söylediği sözler Aydın için geçerli olmakla beraber aslında günümüz 

entelektüeline yapılan bir eleştiri olarak da okunabilir. Risk almayan, kimseyi kırmadan, 

yaygın kanıları eleştirmeden, popüler değerler üzerinden kendisine alan açan 

entelektüelin varlığı söz konusudur.  

 

 

Şekil 3.68: Kış Uykusu / Aydın ve Necla’nın tartışması (1.31.31) 

 

Necla’nın “Annesi ve babasının mezarı önünde tek bir gözyaşı dökmemiş hatta bir 

gün bile mezarlarını ziyaret etmemiş birinin maneviyattan bahsetmesini samimi 

bulmuyorum” sözlerinden Necla ve Aydın arasındaki konuşma bir sorgulamaya 

dönüşmüştür. Necla, Aydın’ın “acı çekmemek için kendini kandırdığını” söyler. Bu 

Aydın karakterinin derinlemesine analizi yapıldığında doğrudur. Ona göre Aydın, 

bireyci düşünmesine rağmen yardımsever olarak kendini kandırır. Yazdığı yazıları 

kimse tarafından okunmadığı ya da çok az kişi tarafından okunduğunu, ilgi çekmediğini 

bildiği halde kendini kandırır. Necla ise hayata karşı daha pasif bir konumdadır. Bir 

pratik içerisinde olmasa bile düşüncelerinde yeni bir şeylerin, hareketin olmasından 

kaynaklı kendisini daha aktif bir özne konumunda göstermektedir. ‘Düşünmeyi daha 

büyük bir eylem’ olarak görmektedir. Necla’nın kendisini kandırması da burada ortaya 
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çıkmaktadır. İkili birbirleri arasında daha önce yüzlerine vurmadıkları eleştirileri 

yapmaya başlar. Bu bir anlamda artık “samimiyet testi” (Atam, 2015, s. 77) olarak 

görülmektedir. İkili görmezden geldiği, birbirlerinden sakladığı tüm hislerini, 

düşüncelerini ortaya koymaya başlamıştır. Daha sonrasında ise Aydın, anne babasının 

mezarı başında gözükmektedir. Necla’nın yaptığı eleştiriyi kendisi açısından bir 

sorgulamaya dönüştürmüştür. Buradan Foucault’un mezarlıklar ile ilgili söylediği 

sözleri tekrar anımsamak gerekmektedir: “ilginç bir heterotopya olan mezarlığı 

alıyorum. Bu dönemde mezarlıklar kentin kutsal ve ölümsüz rüzgârını değil, her ailenin 

kendi karanlık ikametine sahip olduğu ‘öteki şehir’i meydana getirir” (2016, s. 287-289). 

Aydın için mezarlık salt öteki şehir değildir aynı zamanda, kendi belleğinin ve 

kendisine öteki olarak gözüken fakat yakınlarda duran vicdanının da bir yansıması 

olarak gözükmektedir.  

 

Nihal’in ilkokullara yardım için organize ettiği toplantıya Levent öğretmen ve 

Suavi de gelmiştir. Fakat Nihal bu toplantıda Aydın’ın olmasını istemez ve mutfağa 

çağırarak özel bir toplantı olduğunu ve onları yalnız bırakmalarını ister. Aydın ise bunu 

‘nezaketsizlik’ olarak nitelendirmektedir. Bundan dolayı da Nihal’e bozulmuştur fakat 

fazla tepki gösteremez, çalışma odasına dönerek yalnız başına oturur. Oteldeki 

müşteriler de otelden ayrılmaktadır. En son motorcu gezgin de ayrılır. Aydın’ın 

çevresinde sadece Hidayet kalmıştır. Aydın ise Nihal ile konuşmak için odasına gelir. 

İkili bir süre tartıştıktan sonra konu ayrılma ya da kalma noktasına gelmiştir ve 

aralarında şu diyalog geçer:  

 

- Aydın: Sanki ben seni burada zorla tutuyorum. Ben sana hiçbir zaman engel olmadım 

ki. Oldum mu? Ne zaman istersen git. Hatta bence git bir dene. Bir işe gir asgari ücretle 

sabah sekiz akşam altı. Çıktıktan sonra halin ve vaktin kalırsa dünyayı kurtarmaya 

devam edersin yine.  

- Nihal: Gerekirse yaparım. Burada senin gibi kibirli bir adamla ömür tüketip bir asalak 

gibi yaşamaktan bin kat iyidir. Sayende boşluk içinde yüzüyorum burada. Senin 

sırtından geçiniyorum, senin paranı yiyorum ama özgürlüğüm ve hiç kimsenin işine 

yaramayan sadakatimle ödüyorum bunu. Üç kuruşluk bir yardımı bile başkasının 

parasıyla yapmak ne demek biliyor musun sen” 
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- Aydın: Hayır bilmiyorum. Çünkü bunu bilmemek için çocukluğumdan beri köpek gibi 

çalışıyorum. Çocukluğumu da gençliğimi de yaşayamadım. Rahat batıyor size valla.  

 

Nihal, Aydın’ın maddi imkânları ile yardım yaptığı için, kendi ekonomik gücü 

bulunmadığı için kendisini rahatsız hissetmektedir. Bu, aynı zamanda birçok kadının 

sahip olduğu bir problemdir. Nihal’in ‘boşluk içinde yüzme’ olarak tanımladığı yaşam, 

en çok da Aydın için geçerlidir. Nihal’e, Necla’ya, kasabadakilere, uzaktır. Yardım 

makbuzlarını ve belgelerini incelemek için alır fakat bunun da üstesinden gelemediği 

için Nihal’e geri verir. Aydın için her konuda fikir öne sürmek bir alışkanlıktır fakat 

çoğu kez çözmek istediği işler biraz daha ağırlaştığı zaman Aydın geri adım atar, 

Necla’nın deyimi ile risk almaz. Nihal ise Aydın’ın suçlarını, eksikliklerini sıralar: “sen 

çekilmez bir adamsın, bencilsin, kincisin, alaycısın, işte asıl suçun bu” der. “Halkın, 

ülkenin çıkarlarının en önde olması gerektiğini söyler durursun ama her karşına 

çıkandan hırsızmış, soyguncuymuş gibi kuşkulandığın için halktan da nefret ediyorsun. 

Nefret etmediğin insan yok nerdeyse. Yalnız bir kez olsun durumunu gerçekten 

güçleştirebilecek bir davayı savunduğunu kendine bir fayda sağlamayacak duygular 

beslediğini görebilmeyi ne çok isterdim.” diye devam eder. Bu cümlelerde yine halktan 

kopuk, söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutmayan entelektüellere yönelik bir eleştiri 

söz konusudur. Güvensizlik ve kendini üstte görme davranışı, bir süre sonra kendi 

dışındaki çoğu kişiden nefret etme davranışını da beraberinde getirmektedir. Buna ek 

olarak da, kendisine zarar gelmeyecek, risksiz konularda tutum almayı alışkanlık haline 

getirme durumu da yine günümüz entelektüellerine yapılan bir eleştiri olarak okunabilir. 

Öte yandan Nihal ise Aydın’a mektup yazarak köylü kadınlara kurs vermek için destek 

isteyen kızın durumunu “haddini bilmemek” olarak eleştirmiştir. Dolayısıyla Aydın’ı 

eleştirdiği suçu kendisi de işlemiştir.  

 

Aydın, Nihal’in odasından çıktıktan sonra Necla’nın odasına gider ve kapıyı tıklatır. 

Necla da kapıyı açmamıştır. Nihal’den sonra Necla da ona kapılar kapatmıştır. Aydın 

ise, satın aldığı atın yanına giderek, atı serbest bırakır. Atı özgürlüğüne kavuşturması, 

Aydın için önemli bir gelişmedir. Bir canlıyı sıkmadan, zorla kendisinin yanında 

tutmamayı öğrenmiştir. Nihal’in Aydın’da göremediği vicdan burada ortaya çıkmıştır. 

Necla’nın eleştirisinden sonra anne babasının mezarını ziyarete gitmesi, Nihal’in 
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eleştirisinden sonra insanlara karşı olmasa da satın aldığı ata özgürlüğünü tekrar 

vermesi Aydın’ın başta eleştiriyi kabul etmese de sonrasında bunu bir şekilde 

sorguladığı ve yer yer de kendisine ders çıkardığı gözükmektedir. Otelden ayrılmadan 

önce hava kar yağışlı olduğu için Hidayet’e trenin iptal olup olmadığını sorar, Hidayet, 

uçak seferlerinin iptal olduğunu fakat trenin çalıştığını söylemektedir. Aydın, gitmemek 

için kar yağışından dolayı iptallere umut bağlamıştır fakat umduğu şey 

gerçekleşmemiştir. Sonrasında ise Hidayet ile birlikte Suavi’nin çiftliğine gider. 

Aydın’ın, toplantıda Nihal’in yanında gördüğü için kıskandığı Levent öğretmen de 

Suavi’ye gelir. Bir içki sofrasında Suavi, Hidayet ve Aydın sohbet etmektedirler. Suavi 

yalnızlığını sorgulamaktadır. Üç erkek de bir bakıma yalnızdır.  

 

Nihal ise Hamdi Hoca’ların evine gider. İlyas’ın durumunu merak ettiği için 

geldiğini söyler. Nihal’in bu eve gidişi bir “geçit” (Stavrides, 2016) niteliği görmüştür. 

Kendisinden farklı bir hayatı yaşayan bu ailenin yanına gitmesi, varolan hayattan 

sıyrılıp farklı yaşam tahayyülleri için bir adım atması anlamına gelmektedir. Nihal, 

Aydın’ın zıttı bir şekilde farklı hayatlara yakınlaşmaya çalışan bir karakterdir. Geçit 

olarak nitelendirilebilecek bu ev bir heterotopyaya dönüşmüştür.  

 

 

Şekil 3.69: Kış Uykusu / Nihal, Hamdi ve heterotopik mekân (2:43:22) 

 

İki farklı toplumsal grup arasındaki mesafe daralmıştır. Hamdi Hoca içeri gittiğinde 

İlyas ile sohbet etmeye çalışır. Matematik dersi çalıştığını öğrenince, hangi mesleği 

seçeceğini sorar. İlyas “polis” olmak istemektedir. İlyas’ın polis olmak istemesindeki 

sebep, güçlü olmak, ailesini korumak isteğinden gelmektedir. Nihal ise Hamdi Hoca ile 

özel bir konu konuşmak istediğini söyler. Soğuk olan başka bir odaya geçerler. 

Yoksulluktan dolayı sadece yatmadan önce odayı ısıtabilmektedirler. Nihal burada 
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Hamdi Hoca’ya bir miktar para verir. Giden eşyalarını alabilmesi için bir yardımdır. 

Sonrasında ise İsmail eve gelir. Paraları neden getirdiğini sorar. Hamdi ise ona durumu 

açıklamaya çalışmaktadır.  

 

- İsmail: Bir bakalım doğru hesap yapmış mıyız? Şimdi, şu kadarı babasının kırılan 

gururunu onarmak için canını ortaya koyan küçük İlyas için olsa, şu kadarı tek başına 

beş cana bakabilmek için el öpmeye gitmek zorunda kalan fedakâr kardeş Hamdi için 

olsa, şu kadarı oğlunun gözünün önünde dayak yiyip kendisini ve ailesini rezil eden 

sarhoş baba İsmail için olsa, geriye biraz daha kalır. Bu da kendinden düşkün insanlara 

sadaka dağıtarak vicdanını rahatlatmaya çalışan kahraman hanımefendi Nihal Hanım 

için olsa bu para tam yeter. Doğru hesap yapmışsınız. Gerçekten de ince bir düşünce 

ama bir şeyi hesaba katmamışsınız Nihal Hanım. Karşınızdaki insanın bütün bu 

inceliğinizi anlayamayacak olan pis bir sarhoş olduğunu.  

 

 

Şekil 3.70: Kış Uykusu / İlyas’ın bakışı (2.54.17) 

 

İsmail sonrasında ateşin önüne gider ve parayı ateşin içerisine atar. Nihal ise 

ağlamaktadır. Kapı aralığından İlyas’ı görür. İsmail, kendisinin, oğlunun ve abisinin 

kırılan gururu için öç almıştır. Bu öcü ise oğlu izlemiştir, Nihal’e ve oğlunun yüzüne 

bakmıştır. İlyas’ın ve İsmail’in bakışı, bir bakıma Baudelaire’in belirttiği “yoksulların 

gözleri” (2017, s. 57) olarak nitelendirilebilmesi mümkündür.  
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Şekil 3.71: Kış Uykusu / İsmail’in bakışı (2.54.26) 

 

Aydın, Levent ve Suavi ise alkolün de etkisiyle sonuca çok varamayacakları şekilde 

tartışırlar. Suavi genellikle bu tartışmaya pek katılmaz, Levent ise hayatın zorluklarına 

karşı güçlü bir şekilde durulması gerektiğini vurgular. Sonrasında konuyu depremden 

sonra Aydın’ın depremzedelere otelini açmamasına getirir. Depreme yardımcı olmak 

isteyen uzmanların kalması için almadığını düşünmesine rağmen Aydın onu dinlemez 

ve kendisini eleştirdiğini zanneder. En sonunda ikili William Shakespeare’in dizeleriyle 

birbirine yanıt verir. Levent, uyumaya giderken Aydın ise kusmaktadır. Buradaki 

tartışmada, Suavi artık hayatla mücadele etmeyi bırakmış, olayı kendi akışına bırakmış 

bir karakter olarak çizilirken, Aydın’ın ise hayattan beklentileri, kini, egoları 

bulunmaktadır. Levent, diğer iki karaktere göre daha güçlü bir karakter olarak 

sunulmuştur. Bu karakterler entelektüel bilgiyi, somut bir şekilde toplumun içerisinde 

yaşam bulan bir şekilde kullanmak yerine soyut, sonuca varmaktan uzak, kısır 

tartışmaların bir baş konusu olarak kullanmaktadırlar.  

 

Ertesi gün üçlü ava çıkmıştır. Aydın uzakta gördüğü bir tavşanı vurur. Yanına 

gittiğinde ise hayvan son anlarını yaşamaktadır. Atı bırakırken Aydın’ın vicdanı 

devreye girmiştir fakat burada ise bir tavşanı vurmaktadır. Aydın’ın karakterinde çelişki 

süreklidir. Dolayısıyla Aydın karakterine net yargılar koymak yerine onu bu çelişkileri 

ile açıklamaya çalışmak daha gerçekçi olacaktır. Hidayet ve Aydın otele geri 

döndüklerinde, Aydın pencerede Nihal’i görür, hafif bir gülümseme ve affedilmeyi 

bekleyen bir insan tavrı ile bakar.  

 



 

 
141 

 

Şekil 3.72: Kış Uykusu / Aydın’ın geri dönüşü (3.09.36) 

 

Aydın’ın sesinden Nihal’e yazdığı veya söylediği sözcükler duyulmaktadır: “Birkaç 

gündür içime yerleşen yeni adam gitmemi istemiyor ne olur sen de gitmemi isteme. 

Anladım ki artık beni İstanbul’a çağıran bir şey yok. Her yerde olduğu gibi artık orada 

da her şey yabancı bana. Bilmeni isterim ki senden başka bir yakınım yok. Seni her 

dakika her saniye özlüyorum ama gururum elvermediği için söyleyemiyorum” der. İkili 

arasındaki ilişki artık bir acıma ilişkisine dönmüştür. Nihal acıyan taraftadır, Aydın ise 

onun yanında kalmayı dileyen, yalnız ve acınacak olan öznedir. Sonrasında ise Aydın’ın 

bilgisayar ekranından kitabının başlığını yazdığı görülmektedir. Türk Tiyatrosunun 

Tarihi adlı kitabına başlayabilmiştir. Bu Aydın karakterinin dönüşümüne olan bir umut 

olarak filmin sonunda gösterilmiştir. Nihal ise düşünceli ve ne yapacağını çok da 

göremeyen bir tavırla gözükmektedir. Aydın, kitabını yazmaya devam ederken, 

bilgisayarının klavyesinin çıkardığı ses, rüzgârın, havlayan köpeğin sesleri ile birbirine 

karışmaktadır. Artık taşradaki kentlinin mağaranın içerisindeki otelindeki Kış 

Uykusu’ndan uyanma vaktidir. Film bu şekilde sona erer.  

 

  

Şekil 3.73: Kış Uykusu / Gözetleyen Aydın      Şekil 3.74: Kış Uykusu / Levent ve Nihal yardım     

(1.47.59)                                 toplantısında (1.48.03) 

 

Kış Uykusu filminde flanöre yakın bir karakter olarak nitelendirebileceğimiz 

karakter Aydın karakteridir. Flanörün özelliklerini birebir yansıtmasa da Aydın’ın bir 
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yere ait olamayan, kendine ait alanlar içerisindeki gezen tavrı ile olaylara uzaktan bakan 

tavrı onu flanöre yaklaştırmaktadır. Filmde heterotopik olarak nitelendirilebilecek 

mekânlar da bulunmaktadır. Mekânlara heterotopik özelliği ise karakterler katmaktadır. 

Örneğin; motorcross yapan genç adam bir gezgindir, Aydın ise yerleşik ve çok da fazla 

dışarı çıkmayan, yabancı yerlere gitmekten çekinen bir karakterdir. İkilinin aynı yerde 

oldukları sahnede mekân heterotopik bir özellik kazanmıştır. Gezgin ile yerleşik iç 

içedir. Bu noktadan bakıldığında ise Aydın’ın oteli de gezginlik ve yerleşik ile ilgili 

olan çelişkinin aynı yerde olduğu bir mekândır. Yerleşik, maddi durumu iyi olan, 

yalnızlaşmış Aydın ile, turistler, köy okullarına yardım için gelen gönüllüler, gezginler 

birbirine karşıt karakterlerin bir arada, aynı mekân içerisinde zaman zaman bulunmasını 

sağlamaktadır.  

 

3.7. Ana Yurdu (Senem Tüzen / 2015) 

 

Yönetmenliğini Senem Tüzen’in yaptığı Ana Yurdu8 adlı film, eşinden boşanmış 

olan Nesrin’in romanını bitirmek için memleketi Niğde’deki köyüne dönüşü ve burada 

yaşadığı olayları anlatmaktadır. Filmin ilk sahnesinde Nesrin tarlaya giden köylüler ile 

bir traktörün arkasından gitmektedir. Kaza yaptığı için bozulan arabası da traktöre 

bağlanmıştır. Bu gidiş yine Stavrides’in deyimi ile kullanılacak olunursa bir geçittir. 

Nesrin için yeni bir hayata adım, farklı hayatlarla bir arada olmaya yönelik bir adım 

olarak nitelendirilebilir. Bu noktada gittiği yer heterotopik bir mekân işlevi de 

görmektedir. Burada eski eşinden, kentteki boğucu hayatından uzaklaşmış olacaktır.  

 

 

Şekil 3.75: Ana Yurdu / Taşraya dönüş (00:56) 

                                                             
8 Filmin detaylı künyesi ve özetine http://anayurdu.com/indextr.html linkinden ulaşabilirsiniz.  
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Nesrin, köyde tanıdığı birkaç yakınını görür. Evde çalışırken ise annesi arar. 

Nesrin’in verdiği cevaplardan annesinin ona sürekli olarak uyarılarda bulunduğu 

anlaşılır. Annesi köye gelmek istemektedir. Nesrin, konsantrasyonunun bozulacağı 

gerekçesi ile bunu istemez. Nesrin’in söylediği “köyün bütün derdi bitti bir ben mi 

kaldım” sözü, hakkında köyde konuşmaların başladığını göstermektedir. Taşranın 

karakteristiğini yansıtması açısından bu önemli bir olaydır. Yeni gelen ve yalnız 

yaşayan bir kadın hakkında taşralının düşünceleri çoğu kez pek de olumlu olmamaktadır. 

Sonraki sahnede, araba tamircisine uğrar. Arabası ile ilgili bir gelişme yoktur, arabasını 

tamir edecek olan Hüseyin Usta’nın ise bir cenazesi olduğu için arabanın tamirine daha 

başlamamıştır. Taşradaki zamanın ağır ilerlemesi, sorunların hızlıca çözülememesi biraz 

da normal bir işleyiştir. Pandora’nın Kutusu’nda kapanan yolun ancak ertesi gün 

açılabilmesine benzer bir şekilde, Nesrin’in arabası da günler sonra tamir edilebilecektir. 

Tamircide bekleyen Ali’ye, ustası gelirse, arabasını hızlı yapmasını söylemesini ister.  

 

Nesrin eve geri dönerken bir grup kadını ve annesini görür. Komşularından bir 

tanesi Nesrin’e kaç saattir nerede olduğunu sorar ve Nesrin’in annesini saatlerdir kapıda 

beklettiğini söyleyerek kızar. Annesi ise Nesrin’in yüzündeki morluklara bakmaktadır. 

Nesrin ise bu durumdan hoşlanmayarak biraz uzaklaşır. Annesi Nesrin’e, mesaj attığını, 

ineceği saati söylediğini neden beklettiğini sorar. Nesrin ise Niğde’ye mi yoksa köye mi 

ineceğini söylemediğini belirtir. Annesi, otobüsün aşağıdaki yoldan geçtiğini bildiğini 

söyler. Nesrin annesinin çok fazla gelmesini istemediğinden dikkatli de davranmamıştır. 

Taşrada bir kadının yalnız başına gezmesi dikkat çekmiştir. “Sokaklarda dolaşan 

kadınların dikkat çekmeme, dikkatle incelenmeme, yargılanmalara ve önyargılara maruz 

kalmama dolayısıyla da flanör gibi aylaklık yapma, fark edilmeden görme şansları 

fazlasıyla yoktur” (Özsoy, 2012, s. 319). Tam tersine filmdeki kadınların çoğu 

denetimin bir öznesi konumuna gelerek onu koruyan, uygulayan konumundadırlar. 

Köylü kadınların Nesrin’e hesap sorması, kuralları hatırlatması da bununla ilintilidir. 

Filmde, kadınların da çabası ile taşrada erkekliğin toplumsal olarak egemen konumda 

olduğu bir sistemin yeniden üretimi söz konusudur. Filmde pek fazla erkek oyuncunun 

olmaması bu durumu daha iyi bir şekilde anlatmak için bilinçli bir şekilde tercih edildiği 

söylenebilir.  
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Şekil 3.76: Ana Yurdu / Taşrada kuşatılmışlık (11:18) 

 

Anne, eve geldikten sonra dışarıda asılı olan kıyafetler arasında Nesrin’in iç 

çamaşırını görür. Taşrada ve daha içe kapalı bir yerde olduklarından ve köydekilerin 

bunu görmesi halinde olumsuz yorumlar yapacağından askıdaki iç çamaşırını alır ve 

içeri götürür. Yaşadığı çevreye göre kendisini konumlandırması, onların sözlerine göre 

hareket etmesi Nesrin’in annesi Halise’nin klasik davranışlarındandır. Halise, taşralı 

değildir fakat köylüden gelecek olan yorumları çok fazla önemsediğinden dolayı bir 

anlamda kendisini baskı altında hissetmektedir. Sonucunda ise bu baskıyı içselleştirmiş, 

kendisinin de yaşam biçiminin bir parçası haline getirmiştir. Buradaki sahnenin bir 

kısmında Halise evin içerisinde dolaşırken kefen bezinden bir parça görür. Sonrasında 

içerde annesini hatırlayarak ağlar ve ona hiç “gözükmediğinden” yakınarak “affet beni 

anne” der. Halise’nin annesi ölmüştür, fakat sözünü ettiği ‘gözükme’ rüyadaki bir 

‘gözükme’dir. Herkese gözüküp kendisine gözükmediğini, özlediğini söyler. Annenin 

içerisinde bulunduğu duygusal zayıflık, kendisini suçlama hali bu sahnede başlamıştır. 

 

Nesrin’in korktuğu durum yaşanmaya başlamıştır. Ertesi gün bilgisayarının başında 

çalışırken, annesi halı dövmekte, komşusu ile sohbet etmektedir. Arkadan megafondan 

çıkan sesler duyulmaktadır. Anne, sırtının ağrıdığını söyleyerek Nesrin’den ovmasını 

ister. Nesrin’in çalışması yine yarım kalmıştır. Sonrasında odadan çıkarken Nesrin’e 

“kusura bakma ama eğilip kalkarken için görünüyor. Üstüne bir şeyler giy istersen” der. 

Annenin Nesrin’e ve yaşadığı mekâna olan müdahalesi artık başlamıştır. Taşrada 

dışarıdaki köylünün düşünceleri, Nesrin’in annesinde somutlaşmıştır. Köylülerin, gözü, 

kulağı, eli artık Nesrin’in annesidir.  
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Daha sonra komşulardan ikisi eve gelir, Nesrin, annesi ve iki komşusu yer 

sofrasındadırlar. Bir komşusu Halise’nin annesi ile yaşadığı anıları anlatmaktadır. 

Halise, annesi ile birlikte otururken baykuşun uçtuğunu gördüklerini ve bunun üzerine 

annesinin “Halise kimi önce alacak, seni mi beni mi” dediğini ve bunu dedikten bir ayı 

doldurmadan öldüğünü anlatmaktadır. Komşular ise baykuşun uğursuz olduğunu söyler. 

Bu anlatılar taşrada yaşayanların, doğanın normal bir döngüsü olan doğum, ölüm gibi 

olayların, farklı yorumlamalarla nasıl değerlendirilebildiğini göstermektedir. Bu, 

Sonbahar filminde karga gören annenin uğursuzluk getireceğine inanmasına benzer 

yorumlama olarak görülmektedir. Devamında ise yine ölüm üzerinden komşuların 

anlatımları devam etmektedir. Bu anlarda ses kuşağı azalarak devam etmektedir. Evde 

konuşulan konu sürekli ölüm üzerinedir. Nesrin evden çıkarak tamirhaneye arabasına 

bakmaya gider. Sonrasında ise köylü bir kadın olan Emine ile sohbet etmektedir. Kadın, 

“Bütün köylü tarlayı sattı, erkekler kahvede dırdır eder, kadınlar mahallede dırdır eder. 

Benim suçum günahım neydi bilmem ki. Benim herif herif olsa böyle mi olurdu. Sanki 

bir ben varım bu mahallede. Arada sırada eve gelir elimdeki avucumdakini alır, üstüne 

üstlük bir de sopa kayar, ulan imansız bir gün de sen çalış. Yok.” Nesrin, ayrılıp 

gitmesini önerir. Emine ise “nereye gideceğim, gidecek yerim mi var” der. Nesrin kadın 

sığınma evinden bahseder, düşünüp düşünmediğini sorar, Emine, bir ara düşündüğünü 

fakat buralarda olmadığını, Adana’da olduğunu söyler. Nesrin ise Emine’ye 

düşünmesini, gerekirse kendisinin yardım edebileceğini belirtir. Bu sahne taşrada 

kadının, toplumsal cinsiyet kalıplarına nasıl boyun eğmek zorunda kaldığını 

göstermektedir. Eşinin uyguladığı şiddet karşısından çaresiz olan Emine, Nesrin’in 

imkânlarına sahip değildir. Nesrin eşinden boşanarak, kendi kitabını yazma imkânın 

sahiptir fakat Emine için çaresizlik ve çıkışsızlık söz konusudur. Emine aynı zamanda, 

bir bakıma taşranın eski taşra gibi olmadığını da söylemiştir. Köylünün tarlasını ekip 

biçmediğini, ellerindeki tarlaları ise sattıklarını belirterek, taşranın en ufak birimi olan 

köyde bile tarımsal üretimin yok olduğunu söylemektedir. Köylü de bu anlamda üreten 

değil tüketen konumundadır. Böylelikle biraz da kentliye benzemiştir. Bu sahnede 

anlatılan bir diğer nokta ise, şiddet gören kadının korunması ile ilgili imkânların yetersiz 

olmasıdır. Emine’nin kadın sığınma evine gitmeye karar vermesi durumunda gideceği 

yer Adana’dır ve Adana da Niğde’ye uzak bir konumda bulunmaktadır. Yine Emine’nin 
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anlatısı ile köylü erkeklerin kahvede, kadınların ise mahallede “dırdır” etmesi, üretimin 

yok olma konumuna geldiği, sosyal hayatla ilgili imkânların kısıtlı olduğu taşrada 

ortaya çıkan dejenerasyonu da vurgulamaktadır.  

 

Nesrin eve geldiğinde, annesi ona geç geldiği ve telefonu hep meşgul olduğu için 

kızmıştır. “Köy yerinde, saatin 7 - 8 olması ne demek sen bilmiyor musun?” diyerek, 

Nesrin için hayatı sınırlayıcı bir üslup ve davranış çizmektedir. Taşrada kadın için hayat 

daha zordur. Annesi köylü kadınların yanına giderek ve onlara para vererek Nesrin için 

dua etmesini ister. Bunları Nesrin’in gönderdiğini söylemiştir. Amacı köylü kadınların 

Nesrin’e olumlu bakmasını sağlamak ve kızının arkasından kötü bir şekilde 

konuşulmasını yaratmaktır. Köylünün “ağzının durmadığını” ve sürekli sorular sorarak 

ne kitabı yazdığını, niye yazdığını sorduklarını söylemektedir. Nüfusun az olduğu, 

düşünsel anlamda daha içe kapanık bir yapıya sahip olan bu taşra köyünde, köylülerin 

her şeyi merak etmesi ve yargılaması taşradaki baskıyı yaratmaktadır. Köylüler 

gözetleyen, anne ise köylüler ve Nesrin arasında orta yolu bulmaya çalışan fakat 

genellikle köylülerin davranış ve sözlerini içselleştirmiş yapıya sahip olan bir tutuma 

sahiptir. Nesrin bu yapıyı garipsemektedir. Ekonomik olarak özgürlüğü olan, kadın 

olarak haklarının farkında olan bir yapıya sahiptir fakat yine de taşradaki bu yapıya 

karşı koyması zordur. Annesi, Nesrin’in ona ihtiyacı olmadığını ve Nesrin’in hayatına 

sürekli müdahale ettiğini kabullenememiştir. Ana Yurdu’ndaki anne Halise karakteri, 

Pandora’nın Kutusu filmindeki anne Nesrin karakterine benzemektedir.  

 

Anne, yine evde köylü kadınlar ile sohbet etmektedir. Bu sefer daha kalabalık bir 

kadın grubu vardır. Köyde yaşayan Emine hakkında dedikodu yapmaktadırlar. Kadının 

kötü şeyler yaptığını düşünmektedirler ve Halise’ye “sen de üzülme, kızını dizinin 

dibine çek, kızını ondan uzak tut” der.  
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Şekil 3.77: Ana Yurdu / Nesrin’in gardiyanı anne (32:58) 

 

Nesrin eve döndüğünde, annesi Emine’nin yanına gitmemesini, Emine’nin fahişelik 

yaptığı ile ilgili köylü kadınların anlattıklarının olduğunu belirtir. Buradaki çekim 

planında ev, bir hapishane gibi demir parmaklıkları bulunan bir yer gibi gözükmektedir. 

Halise ise bu hapishanenin gardiyanı konumundadır. Nesrin, annesini dinlemeyerek 

Emine’nin yanına gider, onun sorunlarını dinler ve para verir. Bu ev mekân olarak 

ötekilerin bir araya geldiği bir mekâna dönüşmüştür. Bu bağlamda Nesrin’in var olan, 

yaygın toplumsal ilişkilerin egemen hale geldiği - bu filmde Nesrin’in annesi ile birlikte 

yaşadığı evdir - mekândan çıkarak öteki ile buluşma mekânına dönüştüğü için 

heterotopik bir mekân haline gelmiştir. Nesrin de artık kendini evine ait 

hissetmemektedir. Kente ve oradaki ilişkilere ait hissetmediği için taşraya dönen Nesrin, 

burada da taşradaki güçlü toplumsal yargılardan kurtulamayarak Emine’nin evine 

gelmiştir. Stavrides’in “eşik” (2016) kavramından yola çıkarak Nesrin’in kendi 

sınırlarını aşarak, kendisini baskılayan mekândan ve toplumdan uzaklaştığı görülebilir. 

Bu onun için bir “eşiktir” Dönüşte ise yaşlı bir kadın onu yanına çağırır. Nesrin, kadının 

elini öptükten sonra karşısına oturur. Kadın Nesrin’in ellerini açar ve tükürür. Nesrin, 

oradan uzaklaşır. Yaşlı kadın köydeki söylentiler, dedikodular ve aslı olmayan 

konuşmalardan etkilenmiştir. Onların gözünde “fahişe” olan Emine’nin yanına gittiği 

için Nesrin’e de olumsuz bir gözle bakmaktadırlar.  
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Şekil 3.78: Ana Yurdu / Ötekilerin mekânları (34:19) 

 

Anne, evde geçirdiği ufak bir kazadan sonra “şu evden ölmeden çıksa idik” der. 

Nesrin ise “gitmek istiyorsan git anne” demiştir. Annesi ise kendisini göndermek için 

arkasından iş çevirmemesi gerektiğini söyler. Nesrin, kardeşi Nihal ile konuştuğu ve 

annesinin onlarda bir süre kalmasını istediği için annesi tarafından arkasından iş 

çevirmekle suçlanmıştır. Asıl olarak Nesrin arkadan iş çevirmemiştir yaptığı tek şey 

yaşam alanına müdahale eden annesini uyarmaktır. Annesine isterse gidebileceğini 

söylemesine rağmen annesi onu dinlemeyerek alınganlık göstermektedir. Genel olarak 

Nesrin ve annesi arasındaki ilişki bu şekildedir. Annesi, Nesrin’i pek dinlememekte ve 

kendisinin ve köylülerin görüşlerini dikte etmektedir. En sonunda Nesrin annesinin 

yaptığı yanlışları yüzüne karşı söylemektedir. Annesinin aslında babasından kaçtığını, 

Nihal’in annesini istemediğini, sürekli olarak kendisinin giyim kuşamına karıştığını, 

özel hayatını başka kişilere anlattığını, bütün gün evi kadınlar ile doldurup dedikodu 

yaptıklarını söyler. Bundan dolayı da kitabını bitirmek için çalışmaya devam 

edememektedir. Annesi de, mutsuz bir evlilik geçirmektedir. Kendisi gibi mutsuz bir 

evlilik geçiren kızının yanında olamadığı için de kendisini suçlu hissetmektedir. Nesrin, 

annesi oradayken kitabı bitiremeyeceğini söylemektedir. Annesi ise kendisini yalnız ve 

güçsüz hissetmektedir. Kendi deyimi ile “18’inde evlenip, 20’sinde Nesrin’i kucağına 

almıştır ama hiç gençliğini yaşayamamıştır”. Annenin Nesrin’i baskılaması, aslında 

kendi yaşayamamışlıklarının da bir sonucu olarak görülmelidir. Eşinin bir kere bile 

güzel söz söylemediğini belirtir. Öğretmenlik yapmasına rağmen, Halise de toplumsal 

cinsiyetin kalıplarını benimsemek zorunda kalmıştır. Nesrin annesine yazdığı kitabın 

konusunu anlatır. Kitabın konusuna göre bir psikiyatr, hastası ile duygusal bir ilişki 

yaşamaktadır ve akıl hastanesine kapatılan sevgilisinin yanına kapatılabilmek için altı 
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yaşındaki çocuğunu boğarak öldürür. Anne kızına, ruh sağlığına dikkat etmesi 

gerektiğini söyler. Anne, hissettiği bazı şeylerin doğru çıktığını söylemekte ve iç sesinin 

köydeki “Nuriye’yi ara” dedikten sonra Nuriye’yi aradığını ve Nesrin’in kaza yaptığını 

öğrendiğini söyler. Anneye göre iç sesi, tehlikeleri önceden haber vermektedir. Nesrin 

ise annesinin iyi kalpli olduğu için bazı şeyleri hissettiğini, içine doğduğunu 

söylemektedir. Fakat annesinin: “bana diyorlar, bana fısıldıyorlar” dediği zaman “işlerin 

karıştığını” belirtir. Annesi doğaüstü bir şekilde gelişen durumların olduğunu ve 

birilerinin olacak kötü şeyleri önceden “fısıldadığını” düşünmektedir. Nesrin’in kürtaj 

yaptırdığı zaman da “günah işliyor, yuvası dağılacak” dediklerini söyler. O zaman kendi 

duaları olmasa “kötü yola düşebileceğini” belirtir. Bu aslında yalnız ve güçsüz olan 

annenin, geliştirdiği bir reflekstir.  

 

Dindar biri olan anne, Nesrin’e günah işlediği için günahlarından arınması 

gerektiğini belirtmektedir. Fakat annenin dile getirdiği bazı anlatılar ise dinsel 

gerçeklikle ilgisi olmayan inanışlardır. Örneğin; baykuşun uğursuzluk getirdiği 

düşüncesi de dinsel kurallar ile ilgisi olmayan bir inanıştır. Annenin komşuları ile 

birlikte bu konuyu konuşması ve buna orada bulunanlardan Nesrin hariç hepsinin 

inanması taşra söylemlerinin, algılarının ve dinsel kurallarla ilgisi olmayan batıl 

inanışların yeniden üretilmesini ve yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Taşrada bu 

söylemlerin üretimini çalışmayan kadınlar evde yaparken, erkekler ise genellikle ortak 

buluşma noktaları olan kahvehanelerde yapmaktadır. Böylelikle bu söylem yaygınlık 

kazanırken, toplumun uyması gereken kuralları da kanıksattırır. Nesrin’in annesinin 

kızının kılık kıyafetine karışması bu kuralların, öncelikle kanıksanmış ve daha 

sonrasında ise benimsenmiş kurallar haline geldiğini göstermektedir.  

 

 

Şekil 3.79: Ana Yurdu / Taşra söylemleri (20:33) 
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Anne, Nesrin’in hayatına karıştıkça, kızının psikolojisini de bozmaktadır. Nesrin, 

kendi başına iken ayakta durabildiği hayatı annesi geldikten sonra yaşayamamaktadır. 

Giyimini, davranışlarını bir şekilde anneye göre şekillendirmeye başlamıştır. 

Geliştirdiği tavır, annesinin ve taşradaki çevresinin uyguladığı baskıya karşı pasif bir 

karşı çıkıştır. Annenin yaşadığı sorunlarını, korkularını Nesrin’in üzerine de 

aktarmasıyla Nesrin için artık yaşadığı ev bir hapishane haline gelmiştir. Orası boğucu, 

kapalı, baskının olduğu, annesinin korku ve kuruntularının yaşadığı bir yerdir. Kentten 

gelip sığındığı bu ana yurdu onun için daha kötü bir yere dönüşecektir. Nesrin’in 

psikolojisi gitgide bozulmuştur. Filmin sonuna doğru, Nesrin bir hayvan ölüsü görür. 

Büyük ihtimalle avcılar tarafından öldürülmüştür. Sonrasında ise Ali’nin yanına gider. 

Ali, Hüseyin Usta’nın işyerinde gördüğü kişidir. Ali, Nesrin’in canının sıkkın olduğunu 

farketmiştir. Filmin sonunda Ali ve Nesrin ilişkiye girerlerken görülür. Nesrin, 

normalde sahip olduğu değerlerden, ahlâki ve benzeri kurallardan, annesinin baskısı 

sonucu, uzaklaşmıştır. Bu olay da Nesrin’in bir nevi annesinin baskısına karşı bir karşı 

çıkış refleksi olarak da görülebilir. Filmin sonu tahmin edilemez bir biçimde bitmiştir. 

Nesrin eve gelir ve taşradaki sesler ile film sona ermiştir.  

 

 

Şekil 3.80: Ana Yurdu / Nesrin ve Ali (1:19:05) 

 

Ana Yurdu, toplumsal ilişkileri sorgulayarak, varolan kuralların, baskı ile 

benimsetilmeye çalışılması takdirde ters tepeceğini göstermektedir. Bunun yanı sıra 

film, özellikle taşradaki toplumsal ilişkileri, kültürel yapıya derin bir eleştiri 

sunmaktadır. Dolayısıyla Nesrin, kentin sıkışmışlığından, kötü hayatından taşraya 

dönüp, rahatlamak isteyen bir karakter olarak ele alınacak olursa, taşrada yaşadığı şey 
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tam anlamıyla hayal kırıklığıdır. Ek olarak Nesrin’in yaşadığı şeyler hayal kırıklığının 

da ötesine geçerek, kadının psikolojisinde kalıcı olumsuz etkiler de barındıran bir 

duruma dönüşmüştür. Nesrin’i taşraya iten düşünce sadece kitabını bitirmek 

istemesinden kaynaklanmamaktadır aynı zamanda eski eşi ile yaşadığı mutsuz evliliği 

de unutmak istemektedir. Bundan dolayı da kentten uzaklaşmıştır fakat taşrada 

karşılaştığı durum onun için kentten daha kötü olacaktır.  

 

 

Şekil 3.81: Ana Yurdu / Nesrin’in sıkışmışlığı (56:33) 

 

Nesrin karakteri, taşradaki flanördür. Taşrada, kentteki kadar kalabalık yoktur, 

yerleşik geleneksel kurallar daha fazladır. Annesi gelene kadar tek amacı kitabını 

bitirmektir. Annesi geldikten sonra da kendisini mecburen dışarıda gezerken 

bulmaktadır. Dolayısıyla Nesrin’i flanöre yaklaştıran sebepler içerideki kuşatılmışlık ve 

sıkışmışlıktır. Nesrin’in heterotopik mekânlara adım atması, taşraya gelmesi ile birlikte 

olmuştur. Farklı bir dünyaya adım atmak ister, fakat adım attığı bu farklı dünya 

eskisinden daha zorlayıcı bir hal almıştır. Taşradaki eski tanıdığı Emine’nin yanına 

gittiğinde ise gerçek heterotopik mekâna ulaşmış olacaktır. Dolayısıyla Nesrin 

karakterinin taşraya gidişi öncelikle heterotopik bir mekân yanılsaması sonucu ortaya 

çıkmıştır. Bu önermeyi daha da detaylandırmak gerekirse, Nesrin, kitabını bitirmek, 

eski mutsuz dünyasından uzaklaşmak için taşraya gelmiştir. Buradaki mekânın onun 

için farklı bir yaşama adım attığı bir bir “geçit” (Stavrides, 2016) olması hayali ile 

gelmiştir. Bu heterotopik bir mekân yanılsamasıdır. Heterotopik bir mekân olamamakla 

birlikte, içerisinde bulunduğu koşullar onun kendi heterotopik mekânına ulaşmasını 

yaratmıştır. Annesinin baskılayıcı, kuşatıcı dünyasında yaşamayı tercih etmemiştir.  
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Film aynı zamanda, baskı ile bireyi kuşatan bazı yerleşik toplumsal kuralların, 

bireye hangi olumsuz sonuçları getirebileceğini de göstermektedir. Filmde, taşradaki 

kuşatıcı toplumsal yapı, kentli bireyin psikolojisinde hasarlar bırakmıştır.  

 

SONUÇ 

 

Araştırma kapsamı içerisinde 1990 sonrası Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında taşraya 

dönüş temasının birçok filmde işlendiği görülmüştür. Bu temanın anlatı tarzı, film ve 

yönetmenin üslubu ile toplumsal tahayyüllerine göre şekillendiği görülmektedir. 

Türkiye’de yaşanan toplumsal, siyasal değişimlerin Türk Çağdaş Anlatı Sinemasının da 

dönüşüm geçirmesine neden olduğu, özellikle 1990 sonrasında güçlü olarak kendisini 

hissettiren Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında yaratılan karakterler ve mekânlar açısından 

da sinemasal anlatım dilini farklılaştırdığı geliştirdiği görülmüştür. Tüm bu süreçlerden 

hareketle, Türk Çağdaş Anlatı Sineması içerisine konumlandırılması gereken Nuri Bilge 

Ceylan, Reha Erdem, Zeki Demirkubuz, Derviş Zaim, Özcan Alper, Yeşim Ustaoğlu, 

Hüseyin Karabey, Emin Alper, Orhan Eskiköy, Zeynel Doğan, Semih Kaplanoğlu gibi 

yönetmenlerin taşraya dönüş, bellek, toplumsal olaylar, kimlik arayışı, varoluşsal 

problemler, entelektüelin yalnızlığı, bireyselleşmesinin etkileri, taşrada yaşanılan 

olumsuz durumlar, göç gibi birçok temayı filmlerinde işlediği görülmektedir. Bu 

temalar içerisinde yer alan ve bazı diğer temaları -kimlik arayışı, bellek gibi- içerisinde 

barındıran taşraya dönüş temasının oldukça önemli ve sıkça kullanıldığı görülmüştür. 

Yönetmenleri taşraya dönüşe iten sebepler içerisinde toplumsal sebeplerin yer aldığı 

ortaya konulmuş, bu toplumsal sebeplerin ise şunlar olduğu görülmüştür:  

 

- Kentlerin, mekânsal olarak toplumsal grupları birbirinden izole edici alanlara 

dönüşüyor oluşu.  

- 12 Eylül Darbesi’nin getirdiği depolitizasyon durumu.  

- 1990 sonrası dünyada yaşanan küresel boyuttaki ekonomik değişimlerin ve ideolojik 

manipülasyonların Türkiye’deki entelektüeller üzerindeki etkileri.  

- Kentte yaşanan toplumsal değişimlerin taşrada yansıması ve taşraya yansıyan kısmının 

kent kadar anlatılmaması ve bu değişimleri taşra üzerinden anlatma isteği.  - Eski 



 

 
153 

politik, sınıfsal temalar yerine yönetmenin, bireyin içsel çelişkilerini vermesi ya da 

politik temaları bireyin çelişkileri üzerinden alegorik bir şekilde anlatma isteği.  

- Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin dağılması ile birlikte sol ideolojinin pratik 

anlamında güç kaybedişi ve bu durumun kendisini sol ideolojiye yakın hisseden bazı 

entelektüeller üzerindeki yansımaları.  

- Çoğunluk olarak görülen ve yönetmenin toplumsal tahayyüllerine uzak kitlenin, 

yönetmenlerin üzerindeki psikolojik ve ideolojik olarak olumsuz etkileri. Buna ek 

olarak yönetmenin kendisini bu kitleden ayrı olarak konumlandırması ve nihayetinde bu 

durumun getirdiği yalnızlaşma. 

- Kentte yer alan entelektüelin yaşadığı yalnızlaşma.  

 

Politik olanın kent ile ilişkilendirildiği ve bazı yönetmenlerin sahip olduğu politik 

tutumun pratikte yenilgiye uğraması yönetmenleri taşraya iten sebeplerin arasında 

gelmektedir. Politik tutumunun yenilgiye uğradığını gören yönetmen, yenilginin arttığı 

ölçüde toplumdan ve politik tutumdan uzaklaşıp taşraya döner. Bu bir nevi sınıfsal 

anlamdaki bir ideolojiden de kaçıştır. Elbette ki hayatın tüm alanları bir ideoloji ile 

çevrilmiştir. Yönetmen filmlerini taşrada da çekse, ne kadar politikadan uzak olduğunu 

düşünse bile politikaya yakındır. Türk entelektüelinin büyük bir kısmının yaşadığı 

ideolojik dönüşüm sanatsal üretimlere yansımıştır.  

 

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan bir diğeri de filmlerde yaratılan mekânların 

bazılarının Foucault ve Stavrides’in çeşitli biçimde formüle ettikleri heterotopik mekân 

nitelendirmesine yakın bir tarza sahip olmalarıdır. Taşraya dönen yönetmen bir kaçış 

olarak kendi kabuğunun içerisinden çıkmış ve “dışarıda kalanın” mekânına adım atmış 

böylelikle kendi düşünsel pratiklerini çeşitlendirmiştir. Stavrides’in belirttiği gibi 

heterotopya ideal mekânın karşılığı değildir fakat ideal mekân, ideal toplumsal düzen 

için atılmış bir adım ve “geçittir” (Stavrides, 2016, s. 159). Bu anlamda kente sıkışan 

yönetmenin karakterlerinin taşraya dönmesi bu adıma bir örnek olarak verilebilir. 

Bunun yanı sıra kentte yaşayan karakterlerin de bu adımı atmaya çalışması da yine 

heterotopik mekânın alanına girebilecek olan bir eylemdir. Heterotopik bir mekân 

olarak taşra bir bakıma da “ötekilerin karşılaşma mekânı” (Çakıcı Öztürk, 2016, s. 240) 

olarak gözükmektedir.  
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Araştırmada taşranın yönetmenler üzerinde hangi karşılıklarının olduğu ve bunları 

karakterler üzerinden nasıl anlattıkları işlenmiştir ve taşraya dönüşün hangi anlamda 

olduğu belirtilmiştir. Buna ek olarak günümüz Türkiye’sinde taşra ve kentin iç içe 

girdiği, kentte taşranın, taşrada da kentin yansımalarının görüldüğü bir toplumsal 

düzenin ve yaşam alanlarının oluştuğu görülmüştür. Bu durum yönetmenlerin taşra 

özelliklerinin kentte görüldüğü, bireysellik, sıkışmışlık, yalnızlaşma, varoluşsal 

sıkıntılar gibi daha çök kentli bireye ait olabileceğini düşündüğümüz durumların taşrada 

da en az kent kadar güçlü olduğu, bireyin kendi içerisinde de taşralılaşmayı veya 

Nurdan Gürbilek’in deyimi ile “taşra sıkıntısı”nı (2014) yaşayabildiği filmler 

yapmışlardır. Taşraya dönen entelektüel karakter, orada üstesinden gelemeyeceği daha 

büyük sıkıntılarla karşılaşabilmektedir. Ana Yurdu filmi buna örnek olarak gösterilebilir. 

Dolayısıyla taşranın da kentli bakış açısı ile düşünüldüğü gibi “saf”, “bozulmamış” bir 

alan olarak ele alma düşüncesi bu film üzerinden yanlışlanmıştır. Tanıl Bora’nın 

vurguladığı gibi “yiten’ taşraya” (s. 11) da bir gönderme yapılmıştır. 

 

Araştırma sonuçlarından bir tanesi de, Türk Çağdaş Anlatı Sinemasının Avrupa 

Sinemasına yakın anlatı tarzı ve biçimine sahip filmler yapmaya başladıkları 

görülmekle birlikte bunun yanında da özgün gelişmelerin, karakteristik özelliklerin de 

oluşmaya başladığı görülmüştür. Bunun “ulusal sinema”, “akım” anlamında bir yöne 

evrilip evrilmeyeceği belirsizdir fakat 1990 sonrası Türk Çağdaş Anlatı Sineması’nın 

karakteristik özellikleri denildiğinde somut bir şekilde ifade edilebilecek bazı 

nitelendirmelerin oluşmaya başladığı görülmektedir. Bununla eşdeğer bir zamanda da 

yazınsal alanda bu konuyu inceleyen araştırmaların hızla arttığı saptanmıştır. 

Dolayısıyla Türk Çağdaş Anlatı sinemasının yeni oluşan karakteristik anlatı tarzlarının, 

yönetmenlerin de film yapma biçimlerini etkilediği görülmüştür.  

 

Araştırma sonuçlarından bir diğeri de flanör niteliklerinin Türk Çağdaş Anlatı 

Sineması kapsamına sokularak çalışmanın örneklemini oluşturan filmlerdeki 

karakterlerin bazılarında görüldüğüdür. Edilgen bir şekilde, kalabalıkları gözlemleyen, 

Türk Çağdaş Anlatı Sinemasının taşradaki flanörleri “yalnız ve düşünceli gezgin” 

(Baudeleire, 2017, s. 22) olarak görünmektedir.  
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Türk Çağdaş Anlatı Sineması 1990 sonrasında heterotopik bir aidiyetsizliği, 

çelişkileri içerisinde barındıran karakterleri ve mekânları yaratmıştır. Heterotopik 

aidiyetsizlik, karakterlerin kentli ve taşralı olan arasındaki ince sınırlarda gezinmesini 

getirmiştir. Artık eski sinema anlayışı gibi net karakterler yerine, iç bunalımları olan, 

sessizlikle duygularını anlatan karakterler gelmiştir. 1990 sonrası Türk Çağdaş Anlatı 

Sineması heterotopik aidiyetsizliğin sineması olarak da nitelendirilebilir.  

 

Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında insan ve mekân analizinin flanör ve heterotopya 

kavramları üzerinden yapılması noktasında ortaya konulan kuramsal çerçevenin bundan 

sonraki çalışmalara da örnek olması öngörülmektedir. Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında 

1980 ile 1990 arasındaki dönemde yapılan bazı filmlerin de flanör ve heterotopya 

kavramları üzerinden incelenmesi mümkündür. Bunun yanı sıra Türk Sineması ve 

dünya sinemasında bu iki kavram üzerinden çeşitli akımların incelenmesi olanaklıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
156 

KAYNAKÇA 

 

Akbal Süalp, Z. T. (2004). ZamanMekân kuram ve sinema. İstanbul: Bağlam 

Yayıncılık. 

Akbal Süalp, Z. T. (2004). Sözün hiç kimsenin ülkesine sürgünü. D. Bayrakdar (Yay. 

Haz.), Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 4 Türk Sineması: 

Hayalî Vatanımız (s. 23-31) İstanbul: Bağlam Yayıncılık. 

Akbal Süalp, Z.T., & Güneş, A. (Ed.). (2010). Taşrada var bir zaman. İstanbul: 

Çitlembik Yayınları.  

Akbal Süalp, Z.T. (2010). Taşrada saklı zaman-geri dönülemeyen. Akbal Süalp, Z.T., & 

Güneş, A. (Ed.). Taşrada Var Bir Zaman (s. 87-116). İstanbul: 

Çitlembik Yayınları.  

Akbulut, H. (2005). Nuri Bilge Ceylan sinemasını okumak anlatı, zaman, mekân. 

İstanbul: Bağlam Yayınları. 

Akbulut, H. (2008). Kadına melodram yakışır. İstanbul: Bağlam Yayınları. 

Akbulut, H. (2010). Bellek Olarak Belgesel Sinema: Son Dönem Belgesel Sinemasına 

Bir Bakış. Sinecine 1(2), 119-124.  

Akbulut, H. (2012). Yeşilçam’dan yeni Türk sinemasına melodramatik imgelem. 

İstanbul: Hayalperest Yayınevi. 

Akpınar, E. (2009). 10 yönetmen ve Türk sineması. İstanbul: Hayal Et Kitaplığı. 

Alkan, H. (2015). Kentten yerele ‘mekânsal gerçeklik’. D. Bayrakdar (Yay. Haz.), Türk 

Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Sinema ve Yeni (s. 151-162) 

İstanbul: Bağlam Yayıncılık. 

Anderson, N. (2017). Hobo. Ankara: Heretik Yayınları. 

Argın, Ş. (2016) Taşraya içeriden bakmak mümkün müdür? T. Bora (Yay.) Taşraya 

Bakmak. (s. 271-296). İstanbul: İletişim Yayınları. 

Assman, J. (2015). Kültürel bellek. (Çev. A. Tekin). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

Aslan, C. (2012). İmkânsızlığa rövaşata: Yersizyurtsuzluğun tabutunda flanör. H. Köse 

(Yay.) Flanör Düşünce. (424-456). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

Aslan, Ş. (2013). Güncelden geçmişe Türkiye’de “gecekondu meselesi” üzerine yeniden 

düşünmek. C. Ergun & M. Güneş & A. Dericioğulları Ergun (Ed.), Kent 

Üzerine Özgür Yazılar (s. 85-105). İstanbul: Bağlam Yayıncılık. 

Atam, Z. (2011). Yakın plan yeni Türkiye sineması. İstanbul: Cadde Yayınları 

Atam, Z. (2015). “Kış uykusu”: samimiyet testi. D. Bayrakdar (Yay. Haz.), Türk Film 

Araştırmalarında Yeni Yönelimler Sinema Ve Yeni (s. 77-89) İstanbul: 

Bağlam Yayıncılık. 

Baudelaire, C. (2017). Paris sıkıntısı. (Çev. T. Yücel). İstanbul: Türkiye İş Bankası 

Yayınları. 

Barnard, M. (2010). Sanat, tasarım ve görsel kültür. Ankara: Ütopya Yayınları. 

Bazin, A. (1966). Çağdaş sinemanın sorunları. (Çev. N. Özön). Ankara: Bilgi Yayınevi. 

Benjamin, W. (2013). Pasajlar. (Çev. A. Cemal). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 

Bilgin, N (2013). Tarih ve kolektif bellek. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. 

Burke, P. (2009). Tarihin görgü tanıkları afişten heykele, minyatürden fotoğrafa. 

İstanbul: Kitap Yayınevi. 

Büker, S. ve Akbulut, H. (2009). Yumurta: ruha yolculuk. Ankara: Dipnot Yayıncılık. 

Bora, T. (2010). Taşralaşmamak ve taşrayı yitirmemek. Z. T. Akbal Süalp & A. Güneş 

(Ed), Taşrada Var Bir Zaman (167-181). İstanbul: Çitlembik Yayınları. 



 

 
157 

Bora, T. (2016). Taşralaşan ve taşrasını kaybeden Türkiye. T. Bora (Der.). Taşraya 

bakmak. (s. 37-66) İstanbul: İletişim Yayınları. 

Bora, T. (2016), (Der.). Taşraya bakmak. (sunuş, s. 11) İstanbul: İletişim Yayınları. 

Bordwell, D. (2010). Film pratiğinin kipi olarak sanat sineması (Çev. Y. Özben). A. 

Karadoğan (Ed.). Sanat Sineması Üzerine. (s. 71-82) Ankara: De Ki 

Basım Yayım. 

Bordwell, D. (2010). Sanat sineması anlatımı (Çev. E. S. Onat). A. Karadoğan (Ed.). 

Sanat Sineması Üzerine. (s. 125-177) Ankara: De Ki Basım Yayım. 

Bozdoğan, S. (2002). Modernizm ve ulusun inşası erken Cumhuriyet Türkiye’sinde 

mimari kültür. İstanbul: Metis Yayıncılık. 

Canetti, E. (2015). İnsanın taşrası (Çev. A. Cemal). İstanbul: Sel Yayıncılık. 

Canpolat, E. (2014). Walter Benjamin'de Yöntem ve Flâneur. Moment Dergi, 1(2). 

doi:10.17572/mj2014.2.270295 

Civelek, S. (2016). 2000 Sonrası Politik Türkiye Sinemasında Kurmaca-Belgesel 

Etkileşimi: Gelecek Uzun Sürer Filmi Örneği. Moment Dergi, 3(2). 

doi:10.17572/mj2016.2.286318 

Çakıcı Öztürk, G. (2016). Azınlık temsiline ulusötesi yorum: Fatih Akın sineması. H. 

Köse, Ö. İpek (s. 235-251). Gözdeki kıymık. İstanbul: Metis Yayınları. 

Çavuşoğlu, E. (2016). Türkiye kentleşmesinin toplumsal arkeolojisi (2. Baskı). İstanbul: 

Ayrıntı. 

Çehov, A (2017). Vanya Dayı. (Çev. A. Behramoğlu). Türkiye İş Bankası Kültür   

Yayınları.  

Daldal, A. (2015). Ulusal sinema kavramı ve yeni “Türk Sineması” üzerine. D. 

Bayrakdar (Yay. Haz.), Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 

Sinema ve Yeni (s. 13-29) İstanbul: Bağlam Yayıncılık. 

Deleuze, G. (2014). Hareket-imge. (Çev. S. Özdemir). İstanbul: Norgunk Yayıncılık. 

Diken, B. ve Laustsen, C. B. (2010), Filmlerle sosyoloji. (Çev: S. Ertekin). 

            İstanbul: Metis Yayınları. 

Doğan Topçu, A. (1999). Filmsel zamanın oluşturulmasında kullanılan zaman 

              atlamalarının geleneksel ve çağdaş anlatı sinemasında anlatısal 

              yapı ile ilişkileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu 

              Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. 

Ergenç, A. (2012). Gus Van Sant sinemasında gezginler ve kaçış çizgileri: My Own 

Private Idaho ve Gerry. H. Köse (Der.). (s. 360-379). İstanbul: Ayrıntı 

Yayınları. 

Erkonan, Ş. (2014). Aile Fotoğrafları: Aile Belleğinin Kurgulanmasında Fotoğrafın 

Rolünü Etnografik Yöntemle İncelemek. Moment Dergi, 1(2). 

doi:10.17572/mj2014.2.122147 

Foucault, M. (2016). Özne ve İktidar. (Çev.: I. Ergüden, O. Akınhay). İstanbul: Ayrıntı 

Yayınları. 

Frampton, D. (2013). Filmozofi. (Çev. C. Soydemir). İstanbul: Metis Yayıncılık.  

Freund, G. (2008) Fotoğraf ve toplum. (Çev. Ş. Demirkol). İstanbul: Sel Yayıncılık.  

Fulford, R. (2014). Anlatının gücü. (Çev. E. Kardelen). İstanbul: Kolektif Kitap. 

Gürbilek, N. (2014). Yer değiştiren gölge. İstanbul: Metis Yayıncılık. 

Gürbilek, N. (2016). Vitrinde yaşamak 1980’lerin kültürel iklimi. İstanbul. Metis 

Yayıncılık. 

Gültekin, G. (2016). Yeni Türkiye sinemasında deli ve deliliğin görünümleri. H. Köse, 

Ö. İpek (Haz). (164-197) Gözdeki kıymık. İstanbul: Metis Yayınları. 



 

 
158 

Habermas, J. (2013). Kamusallığın yapısal dönüşümü. (Çev: T. Bora, M. Sancar). 

İstanbul: İletişim Yayınları. 

Halbwachs, M. (2016). Hafızanın toplumsal çerçeveleri. (Çev.: B. Uçar). Ankara: 

Heretik Yayınları. 

Hall, S. (2017). Temsil. (Çev. İ. Dündar). İstanbul: Pinhan Yayıncılık. 

Harvey, D. (2015). Umut mekânları. (Çev.: Z. Gambetti). İstanbul: Metis Yayıncılık. 

Harvey, D. (2016). Kent deneyimi. (Çev: E. Soğancılar). İstanbul: Sel Yayıncılık. 

İpek, Ö. (2012) Amerikan bağımsız sinema geleneğinde flanörün ayak izleri. H. Köse 

(Der.). Flanör düşünce (s. 339-359). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

Kabadayı, L. (2013) Film eleştirisi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

Kara, M. (2012). Sinema ve 12 Eylül. İstanbul: Agora Kitaplığı. 

Karabağ, Ç. (2011). Nuri Bilge Ceylan Sinemasının Gerçek(çi)liği. D. Bayrakdar (Der.). 

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 9: Sinema ve Gerçek 

(17-34). İstanbul: Bağlam Yayıncılık. 

Karabağ, Ç. (2005). 1990 sonrası Türk sinemasında sanat filmleri. (Yayımlanmamış 

yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ankara. 

Kayhan, A. (2010). Kentte taşra ya da kentin taşrası tartışmasına müzik mekânından 

bakmak. Z. T. Akbal Süalp & A. Güneş (Ed), Taşrada Var Bir Zaman 

(143-165). İstanbul: Çitlembik Yayınları. 

Karadoğan, A. (2010) (Ed.) Sanat sineması üzerine. Ankara: De Ki Basım Yayın. 

Karadoğan, A. (2014). Modernizmin izini sürmek: Türkiye’de sanat sinemasının 

gelişimi (1896-2000). (Yayımlanmış doktora tezi). Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Kellner, D. (2013). Sinema savaşları. (Çev. G. Koca). İstanbul: Metis Yayıncılık 

Kolker, R. (2011). Film, Biçim ve Kültür. (Çev. F. Ertınaz, A. Güney, Z. Özen, O. Şakır, 

B. Tokem, D. Tunalı, E. Yılmaz). Ankara: De Ki Basım Yayım. 

Köksal, Ö. (2016). Sessizliğin iki yüzü: Anneannem ve bulutları beklerken. H. Köse, Ö. 

İpek (Haz.). Gözdeki Kıymık (s. 96-111). İstanbul: Metis Yayınları. 

Kovacs, A. B. (2016). Modernizmi seyretmek. (Çev: E. Yılmaz). Ankara: De Ki 

Yayınları. 

Köse, H. (Der.). (2012). Flanör düşünce-Önsöz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

Marx, K. ve Engels, F. (2009). Yazın ve sanat üzerine. Ankara: Sol Yayınları. 

Mills, A. (2014). İstanbul’da peyzaj, hoşgörü ve ulusal Kimlik. (Çev.: C. Soydemir). 

İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. 

Mutman, M. (2017). Kanun Namına: Yöneten Kim? SineCine, 7-27. 

Lefebvre, H. (2015). Mekânın Üretimi. (Çev. I. Ergüden). İstanbul: Sel Yayıncılık. 

Leppert, R. (2009) Sanatta Anlamın Görüntüsü İmgelerin Toplumsal İşlevi, İstanbul: 

Ayrıntı Yayınları. 

Lynch, K. (2016). Kent imgesi. (Çev. İ. Başaran). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları.  

Ryan, M. ve Kellner, D. (2010). Politik Kamera. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

Oluk, A. (2004). Klasik anlatı sineması (Hollywood sineması bağlamında). 

(Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Enstitüsü, İzmir.  

Özden, Z. (2004). Film Eleştirisi. İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları.  

Özsoy, D. (2012). Bir flâneuseün portresi: George Sand. H. Köse (Der.). Flanör 

Düşünce (s. 303-320). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 



 

 
159 

Öztürk, S. (2012). Mekân ve iktidar. İstanbul: Phoneix Yayınevi. 

Öztürk, S. (2013). Türkiye’de Sinema Mekânlarını Sözlü Tarih Üzerinden Anlamak. 

Millî Folklör Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi Sayı 98. (s. 19-31). 

Pekerman, S. (2012). Film dilinde mahrem. İstanbul: Metis Yayınları. 

Tümertekin, E. (2014). İstanbul insan ve mekân. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 

Said, E. (2015). Entelektüel. sürgün, marjinal, yabancı. (Çev. T. Birkan). İstanbul: 

Ayrıntı Yayınları. 

Savaş. H. (2006). Doğunun Paradoksu, Batının Özdeşliği ve Çağdaş Anlatı Sineması. 

(212-220) Selçuk İletişim. Cilt 4, Sayı 2. Erişim tarihi: 25.02.2018 

http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000260/1075000254 

Stavrides. S. (2016). Kentsel heterotopya özgürleşme mekânı olarak eşikler kentine 

doğru. (Çev.: A. Karatay). İstanbul: Sel Yayıncılık. 

Sennet, R. (2013). Gözün vicdanı. Kentin tasarımı ve toplumsal yaşam. (Çev. S. 

Sertabiboğlu, C. Kurultay). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

Simmel, G. (2009). Modern Kültürde Çatışma. (Çev: T. Bora, N. Kalaycı, E. Gen). 

İstanbul: İletişim Yayınları. 

Soja, W. E. (2017). Postmodern coğrafyalar. (Çev.: Y. Çetin). İstanbul: Sel Yayıncılık. 

Sönmez, S. (2015). Filmlerle hatırlamak. İstanbul: Metis Yayıncılık. 

Suner, A. (2002). 1990’lar Türk Sinemasından Taşra Görüntüleri: Masumiyet’te Döngü, 

Kapatılmışlık, Klostrofobi ve İroni. Toplum ve Bilim. Sayı 92. (s. 

176-203).  

Susam, A. (2015). Toplumsal bellek ve belgesel sinema. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

Sütcü, Ö. Y. (2005). Gilles Deleuze’da imge hareketi olarak sinemanın felsefesi. 

İstanbul: Es Yayınları. 

Wollen, P. (2010). Godard ve karşı sinema. (Çev. E. Yılmaz). A. Karadoğan (Ed.) 

Sanat Sineması Üzerine. (113-124). Ankara: De Ki Basım Yayım. 

Wollen, P. (1989). Sinemada göstergeler ve anlam. (Çev. Z. Aracagök). İstanbul: Metis 

Yayınları. 

Yıldırım Kaya. S. (2011). Türk sinemasında darbe dönemleri ve toplumsal gerçekliğin 

yansımaları. D. Bayrakdar (Yay. Haz.), Türk Film Araştırmalarında 

Yeni Yönelimler Sinema ve Gerçek (201-218) İstanbul: Bağlam 

Yayıncılık. 

Yılmazkol, Ö. (2011). Son dönem Türk Sineması’nda taşranın temsili. Ö. Yılmazkol 

(Ed.) (47-73). 2000 Sonrası Türk Sineması’na Eleştirel Bakış. İstanbul: 

Okur Kitaplığı. 

Yücel, F. (2014). Herkes Kadar Suçlu. Altyazı Dergisi. Sayı: 141 - Temmuz-Ağustos.    

              (s.26). 

 

Elektronik kaynaklar 

 

http://anayurdu.com/indextr.html Son erişim tarihi: 24.05.2018 

https://www.imdb.com/title/tt1021004/ Son erişim tarihi: 24.05.2018 

https://www.imdb.com/title/tt1330591/ Son erişim tarihi: 24.05.2018 

http://www.nbcfilm.com/kasaba/story.php?mid=4 Son erişim tarihi: 24.05.2018 

http://www.nbcfilm.com/mayis/story.php?mid=4 Son erişim tarihi: 24.05.2018  

http://www.nbcfilm.com/wintersleep/story.php?mid=3 Son erişim tarihi: 24.05.2018  

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=TA%C5%9ERA 

Son erişim tarihi: 20.02.2018 



 

 
160 

http://www.yesimustaoglu.com/filmler/pandoraninkutusu/ Son erişim tarihi: 24.05.2018 

 

Filmler 

 

Alper, Ö. (Yönetmen). (2008). Sonbahar.  

Alper, Ö. (Yönetmen). (2011). Gelecek Uzun Sürer. 

Alper, Ö. (Yönetmen). (2014). Rüzgarın Hatıraları. 

Bulut. A. (Yönetmen). (2008). Başka Semtin Çocukları. 

Ceylan, N.B. (Yönetmen). (1997). Kasaba. 

Ceylan, N. B. (Yönetmen). (1999). Mayıs Sıkıntısı. 

Ceylan, N.B. (Yönetmen). (2002). Uzak. 

Ceylan, N.B. (Yönetmen). (2006). İklimler. 

Ceylan, N. B. (Yönetmen). (2011). Bir Zamanlar Anadolu’da. 

Ceylan, N. B. (Yönetmen). (2014). Kış Uykusu. 

Demirkubuz, Z. (Yönetmen). (1994). C Blok. 

Demirkubuz, Z. (Yönetmen). (2001). Yazgı. 

Demirkubuz, Z. (Yönetmen). (2012). Yeraltı. 

Erdem, R. (Yönetmen). (2006). Beş Vakit. 

Erksan, M. (Yönetmen). (1963). Susuz Yaz. 

Eskiköy, O. ve Doğan, Z. (Yönetmenler). (2012). Babamın Sesi. 

İpekçi, H. (Yönetmen). (2001). Büyük Adam Küçük Aşk. 

Ustaoğlu, Y. (Yönetmen). (1999). Güneşe Yolculuk. 

Ustaoğlu, Y. (Yönetmen). (2004). Bulutları Beklerken. 

Ustaoğlu, Y. (Yönetmen). (2008). Pandora’nın Kutusu. 

Kaplanoğlu, S. (Yönetmen). (2007). Yumurta. 

Taylan, D. ve Taylan, Y. (Yönetmenler). (2009). Vavien. 

Tüzen, S. (Yönetmen). (2015). Ana Yurdu. 

Zaim, D. (Yönetmen). (1996). Tabutta Rövaşata. 
 
 
 
 
 
 

 


